


๑. คน 

ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา 
ประดาสัตว ตางคนกแ็ตละจิตแตละใจ 

[๐๑.๐๑] (๒๗/๑๘๒๗∗) 
ÿÿÿ 

นานาทิฏิเก นานยิสฺสสิ เต 
มนุษยทั้งหลายตางความคิดตางความเห็นกัน ทานจะ 
กําหนดใหคิดเห็นเหมือนกันหมด เปนไปไมได 
[๐๑.๐๒] (๒๗/๗๓๐) 

ÿÿÿ 

∗ ตัวเลขในวงเล็บ 
[ ] คือ [หมวดที่ . ภาษิตที่] 
( ) คือ ที่มาในพระไตรปฎก (เลม/ขอ)



๑. คน อมฤตพจนา 

๒ 

ยถา น สกกฺา ปวี สมายํ 
กาตุ  มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา 

แผนดินนี้ ไมอาจทําใหเรียบเสมอกันทั้งหมดได ฉันใด 
มนุษยทั้งหลายจะทําใหเหมือนกันหมดทุกคนก็ไมได 
ฉันนั้น 
[๐๑.๐๓] (๒๗/๗๓๑) 

ÿÿÿ 

เยเนว เอโกลภเต ปสส 
เตเนว อฺโ ลภเต นินฺทิตารํ 

เหตุอยางหนึ่ง ทําใหคนหนึ่งไดรับการสรรเสริญ 
เหตุอยางเดียวกันนั้น ทําใหอีกคนหนึ่งไดรับการนินทา 
[๐๑.๐๔] (๒๗/๑๘๓๖) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๓ 

ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ ตเถเวกสฺส ปาปกํ 
ตสฺมา สพฺพํ น กลฺยาณํ สพฺพํ วาป น ปาปกํ 

สิ่งเดียวกันนั่นแหละ ดีสําหรับคนหนึ่ง แตเสียสําหรับ 
อีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น สิ่งใดๆ มิใชวาจะดีไปทั้งหมด 
และก็มิใชจะเสียไปทั้งหมด 
[๐๑.๐๕] (๒๗/๑๒๖) 

ÿÿÿ 

อุกฺกฏเ สูรมิจฺฉนฺติ มนฺตีสุ อกุตูหล 
ปยฺจ อนฺนปานมฺหิ อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ 
เมื่อเกิดเหตุรายแรง ยอมตองการคนกลาหาญ 
เมื่อเกิดขาวตื่นเตน ยอมตองการคนหนักแนน 
เมื่อมีขาวน้ําบริบูรณ ยอมตองการคนที่รัก 
เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึง้ ยอมตองการบัณฑิต 

[๐๑.๐๖] (๒๗/๙๒) 
ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๔ 

อลโส คิหี กามโภคี น สาธุ 
อสฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ 
ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี 
โย ปฺฑิโต โกธโน ต น สาธุ 
คฤหัสถชาวบาน เกียจคราน ไมดี 
บรรพชิตไมสํารวม ไมดี 
ผูครองแผนดินไมใครครวญกอนทํา ไมดี 
บัณฑิตมักโกรธ ไมด ี

[๐๑.๐๗] (๒๗/๒๑๗๕) 
ÿÿÿ 

ทกฺขํ คหปตํ สาธุ สวิภชฺชฺจ โภชนํ 
อหาโส อตฺถลาเภสุ อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถ 
ผูครองเรือนขยัน ดีขอหนึ่ง 
มีโภคทรัพยแลวแบงปน ดีขอสอง 
ถึงทีไดผลสมหมาย ไมเหลิงลอย ดีขอสาม 
ถึงคราวสูญเสียประโยชน ไมหมดกําลังใจ ดีครบสี่ 

[๐๑.๐๘] (๒๗/๑๑๗๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๕ 

น มชฺเชถ ยสํ ปตฺโต 
ขอหนึ่ง ไดยศแลวไมพึงเมา 

น พฺยาเธ ปตฺตสํสยํ 
ขอสอง ถึงมีเหตุอาจถึงแกชีวิต ไมพึงใจเสีย 

วายเมเถว กิจฺเจสุ 
ขอสาม พึงพยายามทํากิจทั้งหลายเรื่อยไป 

สํวเร วิวรานิ จ 
ขอสี่ พงึระวังตนมิใหมีชองเสีย 

[๐๑.๐๙] (๒๘/๒๒๖) 
ÿÿÿ 

ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน 
คนที่มีคณุสมบัติพรอมทุกอยาง หาไดยาก 

[๐๑.๑๐] (๒๗/๓๐๐) 
ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๖ 

สนนฺตา ยนฺติ กุสุพฺภา ตุณฺหี ยนฺติ มโหทธิ 
หวยน้ํานอย ไหลดังสนั่น หวงน้ําใหญ ไหลนิง่สงบ 

ยทูนกํ ต สนติ ย ปูรํ สนฺตเมว ตํ 
สิ่งใดพรอง สิ่งนั้นดงั สิง่ใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ 

อฑฺฒกุมฺภูปโม พาโล รหโท ปูโรว ปณฺฑิโต 
คนพาลเหมือนหมอมีน้ําครึ่งเดียว บัณฑิตเหมือนหวงน้ํา 
ที่เต็ม 
[๐๑.๑๑] (๒๕/๓๘๙) 

ÿÿÿ 

โย จ วสฺสสต ชีเว กุสีโต หีนวีริโย 
เอกาห ชีวิต เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ 

ผูใดเกียจคราน หยอนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยูได 
รอยป ก็ไมดีอะไร ชีวิตของผูเพียรพยายามจริงจังมั่นคง 
เพียงวันเดียวยังประเสริฐกวา 
[๐๑.๑๒]                                                       (๒๕/๑๘) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๗ 

มาเส มาเส สหสฺเสน โย ยเชถ สตํ สมํ 
เอกฺจ ภาวิตตฺตานํ มุหุตฺตมป ปูชเย 
สา เยว ปูชนา เสยฺโย ยฺเจ วสฺสสตํ หุตํ 

ผูใด  ใชทรัพยจํานวนพัน ประกอบพิธีบูชาทุกเดือน 
สม่ําเสมอตลอดเวลารอยป  การบูชานั้นจะมีคา 
มากมายอะไร การยกยองบูชาบุคคลที่อบรมตนแลว 
คนหนึ่ง แมเพียงครูเดียวประเสริฐกวา 
[๐๑.๑๓]                                                        (๒๕/๑๘) 

ÿÿÿ 

น ชจฺจา วสโล โหติ 
ใครๆ จะเปนคนเลวเพราะชาติกําเนิด ก็หาไม 

น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ 
ใครๆ จะเปนคนประเสรฐิเพราะชาติกําเนิด ก็หาไม 

กมฺมุนา วสโล โหติ 
คนจะเลว ก็เพราะการกระทํา ความประพฤต ิ

กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ 
คนจะประเสริฐ ก็เพราะการกระทํา ความประพฤต ิ
[๐๑.๑๔] (๑๓/๗๐๗) 

ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๘ 

เนสา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต 
สัตบุรุษไมมีในชุมชนใด ชุมนุมนั้นไมชื่อวาสภา 

[๐๑.๑๕]                                                      (๑๕/๗๒๕) 
ÿÿÿ 

น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต 
สัตบุรุษ ไมปราศรัยเพราะอยากไดกาม 

[๐๑.๑๖] (๒๕/๑๗) 
ÿÿÿ 

สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ 
ผูใดไมพูดเปนธรรม ผูนั้นไมใชสัตบุรุษ 

[๐๑.๑๗]                                                     (๑๕/๗๒๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๙ 

สุเขน ผุฏา อถวา ทุกฺเขน 
น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ 

บัณฑิต ไดสุข หรือถูกทุกขกระทบ ก็ไมแสดงอาการ 
ขึ้นๆ ลงๆ 
[๐๑.๑๘]                                                       (๒๕/๑๗) 

ÿÿÿ 

เอวเมว มนุสฺเสสุ ทหโร เจป ปฺวา 
โส หิ ตตฺถ มหา โหติ เนว พาโล สรีรวา 

ในหมูมนุษยนั้น ถึงแมเปนเด็ก ถามีปญญา ก็นับวา 
เปนผูใหญ  แตถาโง ถึงรางกายจะใหญโต ก็หาเปน 
ผูใหญไม 
[๐๑.๑๙]                                                     (๒๗/๒๕๔) 

ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๑๐ 

น เตน โส เถโร โหติ เยนสฺส ปลิตสิโร 
ปริปกฺโก วโย ตสฺส โมฆชิณฺโณติ วุจฺจติ 
คนจะชื่อวาเปนผูใหญ เพียงเพราะมีผมหงอก ก็หาไม 
ถึงวัยของเขาจะหงอม ก็เรยีกวาแกเปลา 
[๐๑.๒๐]                                                       (๒๕/๒๙) 

ÿÿÿ 

ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ อหึสา สฺโม ทโม 
ส เว วนฺตมโล ธีโร โส เถโรติ ปวุจฺจติ 
สวนผูใดมีสัจจะ มีธรรม มีอหิงสา มีสัญญมะ มีทมะ 
ผูนั้นแลเปนปราชญสลัดมลทินไดแลว เรียกไดวาเปน 
ผูใหญ 
[๐๑.๒๑]                                                       (๒๕/๒๙) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๑๑ 

น นคฺคจริยา น ชฏา น ปงฺกา 
นานาสกา ตณฺฑิลสายิกา วา 
รโชชลฺลํ อุกฺกุฏิกปฺปธานํ 
โสเธนฺติ มจฺจํ อวิติณฺณกงฺขํ 

มิใชการประพฤติตนเปนชีเปลือย มิใชการเกลาผมทรงชฎา 
มิใชการบําเพญ็ตบะนอนในโคลนตม มิใชการอดอาหาร 
มิใชการนอนกับดิน มิใชการเอาฝุนทาตัว มิใชการตั้งทา 
นั่งดอก ที่จะทําใหคนบริสุทธ์ิได ในเมื่อความสงสัยยังไมสิ้น 
[๐๑.๒๒] (๒๕/๒๐) 

ÿÿÿ 

อลงฺกโต เจป สมํ จเรยฺย 
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี 
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ 
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขุ 

สวนผูใด ถึงจะตกแตงกาย สวมใสอาภรณ แตหาก 
ประพฤติชอบ เปนผูสงบ ฝกอบรมตนแนวแน เปนผู 
ประพฤติธรรมอันประเสริฐ เลิกละการเบียดเบียนปวง 
สัตวทั้งหมดแลว ผูนั้นแล จะเรียกวาเปนพราหมณ 
เปนสมณะ หรือเปนพระภิกษุ ก็ไดทั้งสิ้น 
[๐๑.๒๓]                                                       (๒๕/๒๐) 

ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๑๒ 

โย พาโล มฺติ พาลฺยํ 
ปณฺฑิโต วาป เตน โส 
พาโล จ ปณฺฑิตมานี 
ส เว พาโลติ วุจฺจติ 

ผูใดเปนพาล รูตัววาเปนพาล ก็ยังนับวาเปนบัณฑิต 
ไดบาง สวนผูใดเปนพาล แตสําคัญตนวาเปนบัณฑิต 
ผูนั้นแล เรียกวาเปนพาลแทๆ 
[๐๑.๒๔]                                                        (๒๕/๑๕) 

ÿÿÿ 

สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม น เตฺวว อติปณฺฑิโต 
อันวาบัณฑิตนั้นดีแน แตวาบัณฑิตเลยเถิดไปก็ไมด ี

[๐๑.๒๕]                                                       (๒๗/๙๘) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๑๓ 

น หิ สพฺเพสุ าเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 
อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา 

บุรุษจะเปนบัณฑิตในทุกสถานก็หาไม สตรีมีปญญา 
หยั่งเห็นในการณนั้นๆ ก็เปนบัณฑิต 
[๐๑.๒๖]                                                    (๒๗/๑๑๔๑) 

ÿÿÿ 

น หิ สพฺเพสุ าเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 
อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ ลหุมตฺถํ วิจินฺติกา 

บุรุษจะเปนบัณฑิตในทุกสถานก็หาไม สตรีคิดการได 
ฉับไว ก็เปนบัณฑิต 
[๐๑.๒๗]                                                   (๒๗/๑๑๔๒) 

ÿÿÿ 

ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถํ จรติ อตฺตโน 
อตฺตโน จ ปเรสฺจ หึสาย ปฏิปชฺชติ 

คนทรามปญญา ไดยศแลว ยอมประพฤติแตการอันไม 
เกิดคุณคาแกตน ปฏิบัติแตในทางที่เบียดเบียนทั้งตน 
และคนอ่ืน 
[๐๑.๒๘]                                                     (๒๗/๑๒๒) 

ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๑๔ 

อุชฺฌตฺติพลา พาลา 
ขุมกําลังของคนพาล คือการจองหาโทษของคนอ่ืน 

นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา 
ขุมกําลังของบัณฑิต คือการไตรตรองโดยพนิิจ 

[๐๑.๒๙]                                                     (๒๓/๑๑๗) 
ÿÿÿ 

นินฺทนฺติ ตุณฺหิมาสินํ 
คนนั่งนิง่ เขาก็นินทา 

นินฺทนฺติ พหุภาสินํ 
คนพูดมาก เขาก็นนิทา 

มิตภาณิมฺป นินฺทนฺติ 
แมแตคนพูดพอประมาณ เขาก็นินทา 

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 
คนไมถูกนินทา ไมมีในโลก 

[๐๑.๓๐]                                                       (๒๕/๒๗) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑. คน 

๑๕ 

น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ 
เอกนฺตํ นินฺทิโต โปโส เอกนฺตํ วา ปสํสิโต 

คนที่ถูกนินทาอยางเดียว หรือไดรับการสรรเสริญ 
อยางเดียว ไมเคยมีมาแลว จักไมมีตอไป ถึงในขณะนี้ 
ก็ไมม ี
[๐๑.๓๑]                                                       (๒๕/๒๗) 

ÿÿÿ 

ยฺเจ วิฺู ปสสํนฺติ อนุวิจฺจ สุเว สุเว 
.  .  .  .  .  .  . . โก ตํ นินฺทิตุมรหติ 

แตผูใด วิญูชนพิจารณาดูอยูทุกวัน  ๆแลวกลาวสรรเสริญ 

… ผูนั้น ใครเลาจะควรติเตียนเขาได 
[๐๑.๓๒]                                                       (๒๕/๒๗) 

ÿÿÿ 

ครหาว เสยฺโย วิฺูหิ ยฺเจ พาลปฺปสํสนา 
วิญูชนตําหน ิดีกวาคนพาลสรรเสริญ 

[๐๑.๓๓]                                                     (๒๖/๓๘๒) 
ÿÿÿ



๑. คน อมฤตพจนา 

๑๖ 

ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา 
ออนไป ก็ถูกเขาดูหมิ่น แข็งไป ก็มีภัยเวร 

[๐๑.๓๔]                                                   (๒๗/๑๗๐๓) 
ÿÿÿ 

อนุมชฺฌํ สมาจเร 
พึงประพฤติใหพอเหมาะพอด ี

[๐๑.๓๕]                                                   (๒๗/๑๗๐๓) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน 

สนาถา วิหรถ มา อนาถา 
จงอยูอยางมีหลักยึดเหนีย่วใจ อยาเปนคนไรที่พึ่ง 

[๐๒.๐๑]                                                       (๒๔/๑๗) 
ÿÿÿ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 
ตนแลเปนที่พึ่งของตน 

[๐๒.๐๒] (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ 

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ 
มีตนที่ฝกดีแลวนั่นแหละ คือไดที่พึ่งทีห่าไดยาก 

[๐๒.๐๓]                                                       (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน อมฤตพจนา 

๑๘ 

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม 
เปนที่รูกันวา ตนนีแ่หละฝกไดยาก 

[๐๒.๐๔]                                                       (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ 

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา 
บัณฑิตยอมฝกตน 

[๐๒.๐๕]                                                        (๒๕/๑๖) 
ÿÿÿ 

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ 
ตนที่ฝกดีแลว เปนเครื่องรุงเรืองของคน 

[๐๒.๐๖]                                                      (๑๕/๖๖๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน 

๑๙ 

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ 
รักอ่ืนเสมอดวยรักตน ไมม ี

[๐๒.๐๗]                                                       (๑๕/๒๙) 
ÿÿÿ 

อตฺตา หิ ปรมํ ปโย 
ตนแล เปนที่รักอยางยิ่ง 

[๐๒.๐๘]                                                       (๒๓/๖๑) 
ÿÿÿ 

อตฺตานฺเจ ปยํ ชฺา น นํ ปาเปน สํยุเช 
ถารูวาตนเปนที่รัก ก็ไมควรเอาตนนั้นไปพัวพันกับความชั่ว 
[๐๒.๐๙] (๑๕/๓๓๖) 

ÿÿÿ 

รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ 
ควรรักษาตนนั้นไวใหด ี

[๐๒.๑๐] (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน อมฤตพจนา 

๒๐ 

อตฺตานํ อุปหตฺวาน ปจฺฉา อฺํ วิหึสติ 
คนทํารายตนเองกอนแลว จึงทํารายผูอ่ืนภายหลัง 

[๐๒.๑๑] (๒๒/๓๒๕) 
ÿÿÿ 

โย จ รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร 
ผูใดรักษาตนได ภายนอกของผูนั้นก็เปนอันไดรับการ 
รักษาดวย 
[๐๒.๑๒] (๒๒/๓๒๕) 

ÿÿÿ 

ตสฺมา รกฺเขยฺย อตฺตานํ อกฺขโต ปณฺฑิโต สทา 
ฉะนั้น บัณฑิตไมควรขุดโคนความดีของตนเสีย พึงรักษา 
ตนไวใหไดทุกเมื่อ 
[๐๒.๑๓] (๒๒/๓๒๕) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน 

๒๑ 

อตฺตนา ว กตํ ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ 
ตนทําชั่ว ตัวก็เศราหมองเอง 

อตฺตนา อกตํ ปาป อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ 
ตนไมทําชั่ว ตัวก็บริสุทธ์ิเอง 

[๐๒.๑๔] (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ 

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ 
ความบริสุทธ์ิ ไมบริสุทธ์ิ เปนของเฉพาะตัว 

นาฺโ อฺํ วิโสธเย 
คนอ่ืนทําคนอ่ืน ใหบรสิุทธ์ิไมได 

[๐๒.๑๕] (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ 

นตฺถิ โลเก รโห นาม 
ชื่อวาที่ลับไมมีในโลก 

[๐๒.๑๖] (๒๐/๔๗๙) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน อมฤตพจนา 

๒๒ 

อตฺตา เต ปุริส ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา 
แนะ บุรุษ! จริงหรือเท็จ ตัวทานเองยอมรู 

[๐๒.๑๗] (๒๐/๔๗๙) 
ÿÿÿ 

สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ 
ยํ เว หิตฺจ สาธฺุจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ 

กรรมไมดีและไมเปนประโยชนแกตน ทําไดงาย 
สวนกรรมใดดีและเปนประโยชน กรรมนั้นแลทําไดยาก 
อยางยิ่ง 
[๐๒.๑๘] (๒๕/๒๒) 

ÿÿÿ 

กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมฺสิ 
ทานเอย! ทานก็สามารถทําดีได ไยจึงมาดูหมิ่นตนเองเสีย 
[๐๒.๑๙] (๒๐/๔๗๙) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน 

๒๓ 

น เว ปยํ เมติ ชนินฺท ตาทิโส 
อตฺตํ นิรงฺกจฺจ ปยานิ เสวติ 

มัวพะวงอยูวา นี่ของเราชอบ นี่ของเรารัก แลวปลอย 
ปละละเลยตนเองเสีย คนอยางนี้จะไมไดประสบสิ่งที่ 
ชอบสิ่งที่รัก 
[๐๒.๒๐] (๒๘/๓๗๕) 

ÿÿÿ 

อตฺตา ว เสยฺโย ปรมา ว เสยฺโย 
ตนเองนี่แหละสําคัญกวา สําคัญกวาเปนไหนๆ 

ลพฺภา ปยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉา 
ตระเตรียมตนไวใหดีกอนแลว ตอไปก็จะไดสิ่งที่รัก 

[๐๒.๒๑] (๒๘/๓๗๕) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน อมฤตพจนา 

๒๔ 

น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ 
ชัยชนะใดกลับแพได ชยัชนะนัน้ไมดี 

ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ 
ชัยชนะใดไมกลับแพ ชยัชนะนัน้แลเปนชัยชนะที่ด ี

[๐๒.๒๒] (๒๗/๗๐) 
ÿÿÿ 

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย 
ชนะตนนีแ่ล ดีกวา 

[๐๒.๒๓] (๒๕/๑๘) 
ÿÿÿ 

โย สหสฺสํ สหสเฺสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน 
เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม 

ถึงผูใดจะชนะเหลาชน ไดพันคนพันครั้งในสงคราม 
ก็หาชื่อวาเปนผูชนะยอดเยี่ยมไม สวนผูใดชนะตนคน 
เดียวได ผูนั้นแล ชื่อวาผูชนะยอดเยี่ยมในสงคราม 
[๐๒.๒๔] (๒๕/๑๘) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน 

๒๕ 

อตฺตนา โจทยตฺตานํ 
จงเตือนตนดวยตนเอง 

[๐๒.๒๕] (๒๕/๓๕) 
ÿÿÿ 

ปฏิมํเสตมตฺตนา 
จงพิจารณา(ตรวจสอบ) ตนดวยตนเอง 

[๐๒.๒๖] (๒๕/๓๕) 
ÿÿÿ 

ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน 
ติตนไดดวยขอใด อยาทําขอนั้น 

[๐๒.๒๗] (๒๕/๔๐๙) 
ÿÿÿ 

อตฺตานฺเจ ตถา กยิรา ยถฺมนุสาสติ 
ถาพร่ําสอนผูอ่ืนฉันใด ก็ควรทําตนฉันนั้น 

[๐๒.๒๘] (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน อมฤตพจนา 

๒๖ 

สุทสฺสํ วชฺชมฺเสํ 
โทษคนอ่ืน เหน็งาย 

อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ 
แตโทษตน เห็นยาก 

[๐๒.๒๙] (๒๕/๒๘) 
ÿÿÿ 

ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุสํ 
โทษคนอ่ืนเที่ยวกระจาย เหมือนโปรยแกลบ 

อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโ 
แตโทษตนปดไว เหมือนพรานนกเจาเลหแฝงตัวบังกิ่งไม 
[๐๒.๓๐] (๒๕/๒๘) 

ÿÿÿ 

อตฺตานเมว ปมํ ปฏิรูเป นิเวสเย 
อถฺมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต 

ทําตนนี่แหละ ใหตั้งอยูในความดีอันสมควรกอน จากนั้น 
จึงคอยพร่ําสอนผูอ่ืน บัณฑิตไมควรมีขอมัวหมอง 
[๐๒.๓๑] (๒๕/๒๒) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน 

๒๗ 

อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย 
ไมควรลืมตน 

[๐๒.๓๒] (๒๗/๒๓๖๙) 
ÿÿÿ 

นาฺํ นิสฺสาย ชีเวยฺย 
ไมพึงอาศัยผูอ่ืนยังชีพ 

[๐๒.๓๓] (๒๕/๑๓๔) 
ÿÿÿ 

อตฺตตฺถปฺา อสุจี มนุสฺสา 
พวกคนสกปรก คิดเอาแตประโยชนของตัว 

[๐๒.๓๔] (๒๕/๒๙๖) 
ÿÿÿ



๒. ฝกตน-รับผิดชอบตน อมฤตพจนา 

๒๘ 

น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ 
ไมควรใสใจคําแสลงหูของผูอ่ืน 

ไมควรแสมองธุระที่เขาทําและยังไมทํา 

อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ 
ควรตั้งใจตรวจตราหนาที่ของตนนีแ่หละ 
ทั้งที่ทําแลวและยงัไมทํา 

[๐๒.๓๕] (๒๕/๑๔) 
ÿÿÿ 

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาป น หาปเย 
การทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน ถึงจะมาก ก็ไมควรใหเปนเหตุ 
ทําลายประโยชนที่เปนจุดหมายของตน 

อตฺตทตฺถมภิฺาย สทตฺถปสุโต สิยา 
กําหนดประโยชนทีห่มายของตนใหแนชัดแลว  พงึ 
ขวนขวายแนวในจุดหมายของตน 
[๐๒.๓๖] (๒๕/๒๒) 

ÿÿÿ



๓. จิตใจ 

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา 
ธรรมทั้งหลาย มีใจนําหนา 

[๐๓.๐๑] (๒๕/๑๑) 
ÿÿÿ 

จิตฺเตน นียติ โลโก 
โลกอันจิตยอมนําไป 

[๐๓.๐๒] (๑๕/๑๘๑) 
ÿÿÿ 

ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ 
จิตมีธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกวง รักษายาก หามยาก 

[๐๓.๐๓] (๒๕/๑๓) 
ÿÿÿ



๓. จิตใจ อมฤตพจนา 

๓๐ 

สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ 
จิตนั้นเห็นไดแสนยาก ละเอียดออนยิ่งนัก มักตกไปหา 
อารมณที่ใคร 
[๐๓.๐๔] (๒๕/๑๓) 

ÿÿÿ 

วิหฺติ จิตฺตวสานุวตฺตี 
ผูประพฤติตามอํานาจจิต ยอมเดือดรอน 

[๐๓.๐๕] (๒๘/๓๑๖) 
ÿÿÿ 

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ 
การฝกจิต ใหเกิดผลด ี

[๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓. จิตใจ 

๓๑ 

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ 
จิตที่ฝกแลว นําสขุมาให 

[๐๓.๐๗] (๒๕/๑๓) 
ÿÿÿ 

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี 
ผูมีปญญา พึงรักษาจิต 

[๐๓.๐๘] (๒๕/๑๓) 
ÿÿÿ 

สจิตฺตมนุรกฺขถ 
จงตามรักษาจิตของตน 

[๐๓.๐๙] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ



๓. จิตใจ อมฤตพจนา 

๓๒ 

จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา 
เมื่อจิตเศราหมองแลว ทุคตเิปนอันตองหวัง 

[๐๓.๑๐] (๑๒/๙๒) 
ÿÿÿ 

จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา 
เมื่อจิตไมเศราหมอง สคุติเปนอันหวังได 

[๐๓.๑๑] (๑๒/๙๒) 
ÿÿÿ 

เย จิตฺตํ สฺเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา 
ผูรูจักควบคุมจิตใจ จะพนไปไดจากบวงของมาร 

[๐๓.๑๒] (๒๕/๑๓) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓. จิตใจ 

๓๓ 

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา เวรี วา ปน เวรินํ 
มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ ปาปโย นํ ตโต กเร 

โจรกับโจร คนคูเวรกัน พบกันเขา พึงทําความพินาศ 
และความทุกขใดแกกัน จิตที่ตั้งไว ผิด ทําแกคน 
เลวรายยิ่งกวานั้น 
[๐๓.๑๓] (๒๕/๑๓) 

ÿÿÿ 

น ตํ มาตา ปตา กยิรา อฺเ วาป จ าตกา 
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ เสยฺยโส นํ ตโต กเร 

จิตที่ตั้งไวถูกตอง ทําคนใหประเสริฐประสบผลดี ยิ่งกวา 
ที่มารดาบิดา หรือญาติทั้งหลายใดๆ จะทําใหได 
[๐๓.๑๔] (๒๕/๑๓) 

ÿÿÿ



๓. จิตใจ อมฤตพจนา 

๓๔



๔. การศึกษา 

อวิชฺชา ปรมํ มลํ 
ความไมรู เปนมลทินทีสุ่ดราย 

[๐๔.๐๑] (๒๓/๑๐๕) 
ÿÿÿ 

วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏา 
บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชชาประเสริฐสุด 

[๐๔.๐๒] (๑๕/๒๐๖) 
ÿÿÿ 

อวิชฺชา นิปตตํ วรา 
บรรดาสิ่งที่โรยรารวงหาย อวิชชาหมดไปไดเปนดีที่สุด 
[๐๔.๐๓] (๑๕/๒๐๖) 

ÿÿÿ



๔. การศึกษา อมฤตพจนา 

๓๖ 

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
กุชฺรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ 

อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และชางหลวง ฝกแลว 
ลวนดีเลศิ แตคนที่ฝกตนแลว ประเสริฐยิ่งกวานั้น 
[๐๔.๐๔] (๒๕/๓๓) 

ÿÿÿ 

ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ 
ในหมูมนุษย คนประเสริฐ คือคนที่ฝกแลว 

[๐๔.๐๕] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ 

โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต 
วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย พหุโก ชโน 

ถาไมมีพุทธิปญญา แลมิไดศึกษาระเบียบวินัย 
คนทั้งหลายก็จะดําเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดใน 
กลางปา 
[๐๔.๐๖] (๒๗/๑๐๔๘) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔. การศึกษา 

๓๗ 

อปฺปสฺสุตายํ ปุริโส พลิวทฺโทว ชีรติ 
มํสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ ปฺา ตสฺส น วฑฺฒติ 

คนที่เลาเรียนนอย ยอมแกเหมือนโคถึก เนื้อหนังของเขา 
พัฒนา แตปญญาหาพัฒนาไม 
[๐๔.๐๗] (๒๕/๒๑) 

ÿÿÿ 

ตสฺส สํหีรปฺสฺส วิวโร ชายเต มหา 
เมื่อออนปญญา ชองทางวิบัติก็เกิดไดมหันต 

[๐๔.๐๘] (๒๗/๒๑๔๑) 
ÿÿÿ 

กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส 
คนไมมีศิลปวิทยา เปนอยูยาก 

[๐๔.๐๙] (๒๗/๑๖๕๑) 
ÿÿÿ



๔. การศึกษา อมฤตพจนา 

๓๘ 

ปุตฺเต วิชฺชาสุ าปย 
จงใหบุตรเรียนรูวิทยา 

[๐๔.๑๐] (๒๗/๒๑๔๑) 
ÿÿÿ 

สํวิรุฬฺเหถ เมธาวี เขตฺเต พีชํว วุฏิยา 
คนมีปญญายอมงอกงาม ดังพืชในนางอกงามดวยน้ําฝน 
[๐๔.๑๑] (๒๗/๒๑๔๑) 

ÿÿÿ 

ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก 
พึงเปนนักสอบถาม ชอบคนหาความรู 

[๐๔.๑๒] (๒๘/๙๔๙) 
ÿÿÿ 

สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ 
อะไรควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด 

[๐๔.๑๓] (๒๗/๑๐๘) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔. การศึกษา 

๓๙ 

สาธุ โข สิปฺปกํ นาม อป ยาทิสิกีทิสํ 
ขึ้นชื่อวาศิลปวิทยา ไมวาอยางไหนๆ ใหประโยชนได 
ทั้งนั้น 
[๐๔.๑๔] (๒๗/๑๐๗) 

ÿÿÿ 

สพฺพํ สุตมธีเยถ หีนมุกฺกฏมชฺฌิมํ 
สพฺพสสฺ อตฺถํ ชาเนยฺย น จ สพฺพํ ปโยชเย 
โหติ ตาทิสโก กาโล ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ 

อันความรูควรเรียนทุกอยาง ไมวาต่ําสูง หรือปานกลาง 
ควรรูความหมาย เขาใจทั้งหมด แตไมจําเปนตองใช 
ทุกอยาง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรูนั้นนํามาซึ่ง 
ประโยชน 
[๐๔.๑๕] (๒๗/๘๑๗) 

ÿÿÿ 

ลาภกมฺยา น สิกฺขติ 
นักปราชญไมศึกษาเพราะอยากไดลาภ 

[๐๔.๑๖] (๒๕/๔๑๗) 
ÿÿÿ



๔. การศึกษา อมฤตพจนา 

๔๐ 

กิตฺติฺจ ปปฺโปติ อธิจฺจ เวเท 
สนฺตึ ปุเณติ จรเณน ทนฺโต 

เลาเรียนสําเร็จวิทยา ก็ยอมไดเกียรติ แตฝกอบรม 
ดวยจริยาตางหาก จึงจะสบสันติ 
[๐๔.๑๗] (๒๗/๘๔๒) 

ÿÿÿ 

หีนชจฺโจป เจ โหติ อุฏาตา ธิติมา นโร 
อาจารสีลสมฺปนฺโน นิเส อคฺคีว ภาสติ 

คนเรา ถึงมีชาติกําเนิดต่ํา แตหากขยันหมั่นเพียร มี 
ปญญา ประกอบดวยอาจาระและศีล ก็รุงเรืองได 
เหมือนอยูในคืนมืด ก็สวางไสว 
[๐๔.๑๘] (๒๗/๒๑๔๑) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔. การศึกษา 

๔๑ 

สุสฺสูสา สุตวฑฺฒนี สุตํ ปฺาย วฑฺฒนํ 
ปฺาย อตฺถํ ชานาติ าโต อตฺโถ สุขาวโห 

ความใฝเรียนสดับ เปนเครื่องพัฒนาความรู ความรู 
จากการเรียนสดับนั้น เปนเครื่องพัฒนาปญญา ดวย 
ปญญา ก็รูจักสิ่งที่เปนประโยชน ประโยชนที่รูจักแลว 
ก็นําสุขมาให 
[๐๔.๑๙] (๒๖/๒๖๘) 

ÿÿÿ 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเส 
คนที่สมบูรณดวยความรูและความประพฤติ เปนผู 
ประเสริฐสุดทั้งในหมูมนุษยและเทวดา 
[๐๔.๒๐] (๑๑/๗๒) 

ÿÿÿ



๔. การศึกษา อมฤตพจนา 

๔๒



๕. ปญญา 

ปฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
ปญญา เปนดวงชวาลาในโลก 

[๐๕.๐๑] (๑๕/๒๑๗) 
ÿÿÿ 

นตฺถิ ปฺาสมา อาภา 
แสงสวางเสมอดวยปญญา ไมม ี

[๐๕.๐๒] (๑๕/๒๙) 
ÿÿÿ 

ปฺา นรานํ รตนํ 
ปญญา เปนดวงแกวของคน 

[๐๕.๐๓] (๑๕/๑๕๙) 
ÿÿÿ



๕. ปญญา อมฤตพจนา 

๔๔ 

ปฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏํ 
ปราชญวา ชีวิตที่อยูดวยปญญา ประเสริฐสุด 

[๐๕.๐๔] (๑๕/๘๔๑) 
ÿÿÿ 

ปฺา ว ธเนน เสยฺโย 
ปญญาแล ประเสรฐิกวาทรัพย 

[๐๕.๐๕] (๑๓/๔๕๑) 
ÿÿÿ 

ปฺา หิ เสฏา กุสลา วทนฺติ 
คนฉลาดกลาววา ปญญาแลประเสรฐิสุด 

[๐๕.๐๖] (๒๗/๒๔๖๘) 
ÿÿÿ 

ปฺา เจนํ ปสาสติ 
ปญญาเปนเครื่องปกครองตัว 

[๐๕.๐๗] (๑๕/๑๗๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕. ปญญา 

๔๕ 

ราโค โทโส มโท โมโห ยตฺถ ปฺา น คาธติ 
ราคะ โทสะ ความมัวเมาและโมหะ เขาที่ไหน 
ปญญายอมเขาไมถึงที่นั้น 

[๐๕.๐๘] (๒๗/๑๒๔๙) 
ÿÿÿ 

เมื่อน้ําใส กระจางแจว ก็จะมองเห็นหอยกาบ หอยโขง 
กรวด ทราย และฝูงปลาไดชัดเจน ฉันใด 

เอวํ อนาวิลมฺหิ จิตฺเต 
โส ปสฺสติ อตฺตทตฺถํ ปรตฺถํ 

เมื่อจิตไมขุนมัว จึงจะมองเห็นประโยชนตน ประโยชน 
ผูอ่ืนไดชัดเจน ฉันนั้น 
[๐๕.๐๙] (๒๗/๒๒๐) 

ÿÿÿ 

ปฺา สุตวินิจฺฉินี 
ปญญาเปนเครื่องวินิจฉยัสิ่งที่ไดเลาเรยีน 

[๐๕.๑๐] (๒๗/๒๔๔๔) 
ÿÿÿ



๕. ปญญา อมฤตพจนา 

๔๖ 

ปฺาสหิโต นโร อิธ ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ 
คนมีปญญา ถึงแมตกทุกข ก็ยงัหาสขุพบ 

[๐๕.๑๑] (๒๗/๒๔๔๔) 
ÿÿÿ 

คนโงถึงมียศ ก็กลายเปนทาสของคนมีปญญา เมื่อมี 
เรื่องราวตางๆ เกิดขึ้น 

ยํ ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ 
สมฺโมหมาปชฺชติ ตตฺถ พาโล 

บัณฑิตจัดการเรื่องใดอันเปนเรื่องละเอียดออน 
คนโงยอมถึงความหลงใหลในเรื่องนั้น 
ขาพเจามองเห็นเหตุผลนี้ จึงกลาววา 

ปฺโว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล 
คนมีปญญาประเสริฐกวา คนโงถึ งจะมียศก็หา 
ประเสริฐไม 
[๐๕.๑๒] (๒๗/๒๑๐๑) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕. ปญญา 

๔๗ 

อนฺโธ ยถา โชติมธิฏเหยฺย 
ขาดตาปญญาเสียแลว ก็เหมือนคนตาบอด เหยียบลง 
ไปได แมกระทั่งไฟที่สองทาง 
[๐๕.๑๓] (๒๗/๑๗๓๔) 

ÿÿÿ 

ปฺาย ติตฺตีนํ เสฏํ 
อ่ิมดวยปญญา ประเสริฐกวาความอ่ิมทั้งหลาย 

[๐๕.๑๔] (๒๗/๑๖๔๓) 
ÿÿÿ 

ปฺาย ติตฺตํ ปุริสํ ตณฺหา น กุรุเต วสํ 
คนที่อิ่มดวยปญญา ตัณหาเอาไวในอํานาจไมได 

[๐๕.๑๕] (๒๗/๑๖๔๓) 
ÿÿÿ 

สากจฺฉาย ปฺา เวทิตพฺพา 
ปญญารูไดดวยการสนทนา 

[๐๕.๑๖] (๒๕/๑๓๔) 
ÿÿÿ



๕. ปญญา อมฤตพจนา 

๔๘ 

สุสฺสูสํ ลภเต ปฺํ 
รูจักฟง ยอมไดปญญา 

[๐๕.๑๗] (๑๕/๘๔๕) 
ÿÿÿ 

อุฏานกาลมฺหิ อนุฏหาโน 
ยุวา พลี อาลสิยํ อุเปโต 
สํสนฺนสงฺกปฺปมโน กุสีโต 
ปฺาย มคฺคํ อลโส น วินฺทติ 

ในเวลาที่ควรลุกขึ้นทํางาน ไมลุกขึ้นทํา ทั้งที่ยังหนุมแนน 
มีกําลัง กลับเฉื่อยชา ปลอยความคิดใหจมปลัก เกียจ 
คราน มัวซึมเซาอยู ยอมไมประสบทางแหงปญญา 
[๐๕.๑๘] (๒๕/๓๐) 

ÿÿÿ 

โยคา เว ชายเต ภูริ 
ปญญา ยอมเกิดเพราะใชการ 

[๐๕.๑๙] (๒๕/๓๐) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕. ปญญา 

๔๙ 

ชีวเตวาป สปฺปฺโ อป วิตฺตปริกฺขยา 
คนมีปญญา ถึงสิ้นทรพัย ก็ยังเปนอยูได 

[๐๕.๒๐] (๒๖/๓๗๒) 
ÿÿÿ 

ปฺาย จ อลาเภน วิตฺตวาป น ชีวติ 
แตเมื่อขาดปญญา ถงึจะมีทรัพย ก็เปนอยูไมได 

[๐๕.๒๑] (๒๖/๓๗๒) 
ÿÿÿ 

นตฺถิ ปฺา อฌายิโน 
ปญญาไมมี แกผูไมพินิจ 

[๐๕.๒๒] (๒๕/๓๕) 
ÿÿÿ 

นตฺถิ ฌานํ อปฺสฺส 
ความพินิจ ไมมีแกคนไรปญญา 

[๐๕.๒๓] (๒๕/๓๕) 
ÿÿÿ



๕. ปญญา อมฤตพจนา 

๕๐ 

โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ 
พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายใหถึงตนตอ 

[๐๕.๒๔] (๒๓/๓) 
ÿÿÿ 

ปฺายตฺถํ วิปสฺสติ 
จะมองเห็นอรรถชัดแจงดวยปญญา 

[๐๕.๒๕] (๒๓/๓) 
ÿÿÿ 

ปฺํ นปฺปมชฺเชยฺย 
ไมพึงละเลยการใชปญญา 

[๐๕.๒๖] (๑๔/๖๘๓) 
ÿÿÿ 

ปฺาย ปริสุชฺฌติ 
คนยอมบริสุทธ์ิดวยปญญา 

[๐๕.๒๗] (๒๕/๓๑๑) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕. ปญญา 

๕๑ 

ปโรสหสฺสมฺป สมาคตานํ 
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสตํ อปฺา 
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ 
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ 

คนโงเขลามาประชุมกันแมตั้งกวาพันคน พวกเขาไมมี 
ปญญา ถึงจะพร่ําคร่ําครวญอยูตลอดรอยป ก็หามี 
ประโยชนไม คนมีปญญารูความแหงภาษิต  คน 
เดียวเทานั้น ประเสริฐกวา 
[๐๕.๒๘] (๒๗/๙๙) 

ÿÿÿ





๖. เล้ียงชีพ-สรางตัว 

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏาตา วินฺทเต ธนํ 
ขยัน เอาธุระ ทําเหมาะจังหวะ ยอมหาทรพัยได 

[๐๖.๐๑] (๑๕/๘๔๕) 
ÿÿÿ 

สมุฏาเปติ อตฺตานํ อณุ อคฺคึว สนฺธมํ 
ตั้งตัวใหได เหมือนกอไฟจากกองนอย 

[๐๖.๐๒] (๒๗/๔) 
ÿÿÿ 

โภเค สํหรมานสฺส ภมรสฺส อิรียโต 
เก็บรวบรวมทรัพยสิน เหมือนผ้ึงเที่ยวรวมน้ําหวาน 
สรางรัง 
[๐๖.๐๓] (๑๑/๑๙๗) 

ÿÿÿ



๖. เลี้ยงชีพ-สรางตัว อมฤตพจนา 

๕๔ 

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ 
ทรัพยสินยอมพอกพูนขึ้นได เหมือนดังกอจอมปลวก 
[๐๖.๐๔] (๑๑/๑๙๗) 

ÿÿÿ 

อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิธานวา 
สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมฺภตํ อนุรกฺขติ 

ขยันทํางาน ไมประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีพ 
แตพอดี ยอมรักษาทรัพยสมบัติใหคงอยูและเพิ่มทวี 
[๐๖.๐๕] (๒๓/๑๔๕) 

ÿÿÿ 

น นิกตฺยา ธนํ หเร 
ไมพึงหาทรัพยดวยการคดโกง 

[๐๖.๐๖] (๒๗/๖๐๓) 
ÿÿÿ 

ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย 
พึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม 

[๐๖.๐๗] (๒๗/๖๐๓) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖. เลี้ยงชีพ-สรางตัว 

๕๕ 

ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ 
พึงประกอบการคาที่ชอบธรรม 

[๐๖.๐๘] (๒๕/๓๕๓) 
ÿÿÿ 

ธิรตฺถุ ตํ ยสลาภํ ธนลาภฺจ พรฺาหฺมณ 
ยา วุตฺติ วินิปาเตน อธมฺมจรเณน วา 

นารังเกียจ การไดยศ การไดลาภ การเลี้ยงชีพ ดวย 
การยอมลดคุณคาของชีวิต หรือดวยการประพฤติ 
อธรรม 
[๐๖.๐๙] (๒๗/๕๓๗) 

ÿÿÿ 

อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก 
ถึงไมได แตชอบธรรม ยังดีกวาไดโดยไมชอบธรรม 

[๐๖.๑๐] (๒๖/๓๘๒) 
ÿÿÿ 

ยถา ภุตฺตฺจ พฺยาหร 
จงทํางานใหสมกับอาหารที่บริโภค 

[๐๖.๑๑] (๒๗/๑๓๐) 
ÿÿÿ



๖. เลี้ยงชีพ-สรางตัว อมฤตพจนา 

๕๖ 

ยหึ ชีเว ตหึ คจฺเฉ น นิเกตหโต สิยา 
ชีวิตจะอยูไดที่ไหน พึงไปที่นั้น ไมพึงใหที่อยูฆาตนเสีย 
[๐๖.๑๒] (๒๗/๒๐๖) 

ÿÿÿ 

เทฺวว ตาต ปทกานิ ยตฺถ สพฺพํ ปติฏิตํ 
อลทฺธสฺส จ โย ลาโภ ลทฺธสฺส จานุรกฺขนา 

ผลประโยชนทั้งปวง ตั้งอยูที่หลัก ๒ ประการ คือ การ 
ไดสิ่งที่ยังไมได และการรักษาสิ่งที่ไดแลว 
[๐๖.๑๓] (๒๘/๒๔๔๒) 

ÿÿÿ 

น หิ จินฺตามยา โภคา อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา 
โภคะของใคร ไมวาสตรีหรือบุรุษ ที่จะสําเร็จเพียงดวย 
คิดเอายอมไมม ี
[๐๖.๑๔] (๒๘/๔๕๐) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖. เลี้ยงชีพ-สรางตัว 

๕๗ 

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ 
ความอุบัติแหงผล ยอมมีไดดวยการกระทําของตน 

[๐๖.๑๕] (๒๗/๒๒๔๗) 
ÿÿÿ 

นิทฺทาสีลี สภาสีลี อนุฏาตา จ โย นโร 
อลโส โกธปฺาโณ ตํ ปราภวโต มุขํ 
คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไมเอางาน เกียจคราน 
เอาแตโกรธ งุนงาน นั่นคือปากทางของความเสื่อม 

[๐๖.๑๖] (๒๕/๓๐๔) 
ÿÿÿ 

ปฺวา พุทฺธิสมฺปนฺโน วิธานวิธิโกวิโท 
กาลฺู สมยฺู จ ส ราชวตึ วเส 

คนมีปญญา ประกอบดวยความรู ฉลาดในวิธีจัดงาน 
รูจักกาล รูจักสมัย จึงควรเขารับราชการ 
[๐๖.๑๗] (๒๘/๙๖๙) 

ÿÿÿ



๖. เลี้ยงชีพ-สรางตัว อมฤตพจนา 

๕๘ 

อุฏาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ 
สุสํวิหิตกมฺมนฺโต ส ราชวตึ วเส 

คนที่ขยันในหนาที่ ไมประมาท เอาใจใสสอดสองตรวจ 
ตรา จัดการงานใหเรียบรอยเปนอันดี จึงควรเขารับ 
ราชการ 
[๐๖.๑๘] (๒๘/๙๖๙) 

ÿÿÿ 

อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 
การงานไมคั่งคางสับสน เปนมงคลอยางสงูสุด 

[๐๖.๑๙] (๒๕/๓๑๘) 
ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
เปนคนควรพยายามเรื่อยไป จนกวาผลทีห่มายจะสําเร็จ 
[๐๗.๐๑] (๑๕/๘๙๑) 

ÿÿÿ 

อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ 
ทําเรื่อยไป ไมทอถอย ผลที่ประสงคจะสําเร็จสมหมาย 
[๐๗.๐๒] (๒๗/๒๔๔๔) 

ÿÿÿ 

อาสึเสเถว ปุริโส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต 
ปสฺสามิ โวหํ อตฺตานํ ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ 

เปนคนควรหวังเรื่อยไป บัณฑิตไมควรทอแท เราเห็น 
ประจักษมากับตนเอง เราปรารถนาอยางใด ก็ไดสม 
ตามนั้น 
[๐๗.๐๓] (๒๘/๔๕๐) 

ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๖๐ 

ทุกฺขูปนีโตป นโร สปฺโ 
อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย 

คนมีปญญา ถึงเผชิญอยูกับความทุกข ก็ไมยอมสิ้นหวัง 
ที่จะไดประสบความสุข 
[๐๗.๐๔] (๒๘/๔๕๐) 

ÿÿÿ 

นาลโส วินฺทเต สุขํ 
คนเกียจคราน ยอมไมไดประสบสุข 

[๐๗.๐๕] (๒๗/๒๔๔๐) 
ÿÿÿ 

ยงฺกิฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ 
การงานใดๆ ทีย่อหยอน ยอมไมมีผลมาก 

[๐๗.๐๖] (๑๕/๒๔๐) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๖๑ 

ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชฺา หิตมตฺตโน 
รูวาอะไรเปนประโยชนแกชีวิตตน ก็ควรรีบลงมือทํา 

[๐๗.๐๗] (๑๕/๒๘๑) 
ÿÿÿ 

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 
คนลวงทุกขไดดวยความเพียร 

[๐๗.๐๘] (๒๕/๓๑๑) 
ÿÿÿ 

กยิรา เจ กยิราเถนํ 
ถาจะทํา ก็ควรทําใหจริง 

[๐๗.๐๙] (๑๕/๒๓๙) 
ÿÿÿ 

ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม 
พึงบากบ่ันทําการใหมั่นคง 

[๐๗.๑๐] (๑๕/๒๓๙) 
ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๖๒ 

เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส 
ความเพียรของคนไมลดละ ถึงเทวดาก็เกียดกันไมได 
[๐๗.๑๑] (๒๗/๕๐๕) 

ÿÿÿ 

วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ 
จงพยายามในหนาที่ของตน 

[๐๗.๑๒] (๒๗/๒๔๔๐) 
ÿÿÿ 

อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ 
คนขยันวุนกับงาน จะไดความสงบใจ 

[๐๗.๑๓] (๒๗/๒) 
ÿÿÿ 

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ 
พึงระแวงสิ่งทีค่วรระแวง 

[๐๗.๑๔]  (๒๗/๕๔๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๖๓ 

รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ 
พึงปองกันภัยทีย่ังไมมาถึง 

[๐๗.๑๕] (๒๗/๕๔๕) 
ÿÿÿ 

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ 
ความไมประมาท เปนทางไมตาย 

[๐๗.๑๖] (๒๕/๑๒) 
ÿÿÿ 

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ 
ความประมาท เปนทางแหงความตาย 

[๐๗.๑๗] (๒๕/๑๒) 
ÿÿÿ 

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ 
ผูไมประมาท ยอมไมตาย 

[๐๗.๑๘] (๒๕/๑๒) 
ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๖๔ 

เย ปมตฺตา ยถา มตา 
คนประมาท เหมือนคนตายแลว 

[๐๗.๑๙] (๒๕/๑๒) 
ÿÿÿ 

มา ปมาทมนุยฺุเชถ 
อยามัวประกอบความประมาท 

[๐๗.๒๐] (๒๕/๑๒) 
ÿÿÿ 

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ 
จงทําประโยชนใหสําเร็จดวยความไมประมาท 

[๐๗.๒๑] (๑๐/๑๔๓) 
ÿÿÿ 

อตีตํ นานฺวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ 
อยาละหอยความหลัง อยามัวหวังอนาคต 

[๐๗.๒๒] (๑๔/๕๒๗) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๖๕ 

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ 
อนาคตํ เนตมตฺถีติ ตฺวา 
อุปฺปนฺนจฺฉนฺทํ โก ปนุเทยฺย ธีโร 
มัวรําพึงหลัง ก็มีแตจะหดหาย 
มัวหวังหนา ก็มีแตจะละลาย 
อันใดยังมาไมถึง อันนั้นก็ยังไมมี 
รูอยางนี้แลว เมื่อมีฉันทะเกิดขึ้น 
คนฉลาดที่ไหนจะปลอยใหหายไปเปลา 

[๐๗.๒๓] (๒๗/๒๒๕๒) 
ÿÿÿ 

อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํ 
มา มํ กิจฺจํ กิจฺจกาเล พฺยเธสิ 

เตรียมกิจสําหรับอนาคตใหพรอมไวกอน อยาใหกิจนั้น 
บีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาตองทําเฉพาะหนา 
[๐๗.๒๔] (๒๗/๑๖๓๖) 

ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๖๖ 

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป 
รีบทําความเพียรเสียแตวันนี้ 

[๐๗.๒๕] (๑๔/๕๒๗) 
ÿÿÿ 

โก ชฺา มรณํ สุเว 
ใครเลารูวาจะตายวันพรุง 

[๐๗.๒๖] (๑๔/๕๒๗) 
ÿÿÿ 

ขโณ โว มา อุปจฺจคา 
อยาปลอยโอกาสใหผานเลยไปเสีย 

[๐๗.๒๗] (๒๕/๓๒๗) 
ÿÿÿ 

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา 
เวลาแตละวัน อยาใหผานไปเปลา จะนอยหรือมาก 
ก็ใหไดอะไรบาง 
[๐๗.๒๘] (๒๖/๓๕๙) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๖๗ 

อโหรตฺตมตนฺทิตํ ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ 
คนขยันทั้งคืนวัน ไมซึมเซา เรียกวา มีแตละวันนําโชค 
[๐๗.๒๙] (๑๔/๕๒๗) 

ÿÿÿ 

กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ 
วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู 

[๐๗.๓๐] (๒๔/๔๘) 
ÿÿÿ 

สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏิตํ 
ประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นชื่อวาเปนฤกษดี มงคลดี 
เชาดี รุงอรุณด ี
[๐๗.๓๑] (๒๐/๕๙๕) 

ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๖๘ 

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ กึ กริสฺสนฺติ ตารกา 
ประโยชน คือตัวฤกษของประโยชน ดวงดาวจักทํา 
อะไรได 
[๐๗.๓๒] (๒๗/๔๙) 

ÿÿÿ 

น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา สุขาวหา 
คนฉลาดไมถูกเรื่อง ถึงจะพยายามทําประโยชน 
ก็ไมสัมฤทธ์ิผลใหเกิดสุข 
[๐๗.๓๓] (๒๗/๔๖) 

ÿÿÿ 

อนุปาเยน โย อตฺถํ อิจฺฉติ โส วิหฺติ 
ผูปรารถนาผลที่หมายดวยวิธีการอันผิด จะตอง 
เดือดรอน 
[๐๗.๓๔] (๒๗/๔๘) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๖๙ 

อป อตรมานานํ ผลาสาว สมิชฺฌติ 
อันความหวังในผล ยอมสําเร็จแกผูไมใจเร็วดวนได 
[๐๗.๓๕] (๒๗/๘) 

ÿÿÿ 

เวคสา หิ กตํ กมฺมํ มนฺโท ปจฺฉานุตปฺปติ 
การงานที่ทําโดยผลีผลาม ทําใหคนออนปญญาตอง 
เดือดรอนภายหลัง 
[๐๗.๓๖] (๒๗/๒๔๔๒) 

ÿÿÿ 

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย 
ใครครวญกอนแลวจึงทํา ดีกวา 

[๐๗.๓๗] (น.๒๗/๒๑๗๕) 
ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๗๐ 

อสเมกฺขิตกมฺมนฺตํ ตุริตาภินิปาตินํ 
ตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ อุณฺหํ วชฺโฌหิตํ มุเข 

ผูที่ทําการงานลวกๆ โดยมิไดพิจารณาใครครวญใหดี 
เอาแตรีบรอนพรวดพราดจะใหเสร็จ การงานเหลานั้น 
จะกอความเดือดรอนให เหมือนตักอาหารที่ยังรอนใสปาก 
[๐๗.๓๘] (๒๗/๑๕๓) 

ÿÿÿ 

อถ ปจฺฉา กุรุเต โยคํ กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ 
ถามัวลาชาเพยีรทํากิจลาหลังไป จะจมลงในหวงอันตราย 
[๐๗.๓๙] (๒๗/๒๑๔๑) 

ÿÿÿ 

โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ ตรณีเย จ ตีรเย 
ที่ควรชา ก็ชา ที่ควรเรง ก็เรง ผลที่หมายจึงจะสําเร็จ 
บริบูรณ 
[๐๗.๔๐] (๒๗/๖๘๑) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๗๑ 

โยนิโสสํวิธาเนน สุขํ ปปฺโปติ ปณฺฑิโต 
ดวยการจัดการอยางแยบคาย บัณฑิตก็ลุสุขสมหมาย 
[๐๗.๔๑] (๒๖/๓๒๙) 

ÿÿÿ 

นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา 
ประโยชนงามตรงทีส่ําเร็จ 

[๐๗.๔๒] (๑๕/๘๙๔) 
ÿÿÿ 

อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา 
ไมพึงขวนขวายในสิ่งที่ไมเปนประโยชน 

[๐๗.๔๓] (๒๗/๒๓๖๙) 
ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๗๒ 

ยฺหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ อกิจฺจํ ปน กยิรติ 
อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา 

สิ่งใดเปนหนาที่ กลับทอดทิ้งเสีย ไพลไปทําสิ่งที่ไมใช 
หนาที่ คนเหลานั้นมัวชูตัวพองประมาทอยู ความ 
หมักหมมภายในตัวเขา ก็พอกพูนยิ่งขึ้น 
[๐๗.๔๔] (๒๕/๓๑) 

ÿÿÿ 

กรํ ปุริสกิจฺจานิ น จ ปจฺฉานุตปฺปติ 
เมื่อทําหนาที่ของลูกผูชายแลว ไมตองเดือดรอนใจ 
ภายหลัง 
[๐๗.๔๕] (๒๘/๔๔๕) 

ÿÿÿ 

อนโณ าตีนํ โหติ เทวานํ ปตุนฺจ โส 
เมื่อไดเพียรพยายามแลว ถึงจะตาย ก็ชื่อวาตายอยาง 
ไมเปนหนี้ใคร (คือไมมีขอติดคางใหใครติเตียนได) ไมวา 
ในหมูญาติ หมูเทวดา หรือวาพระพรหมทั้งหลาย 
[๐๗.๔๖] (๒๘/๔๔๕) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ 

๗๓ 

โย จีธ กมฺมํ กุรุเต ปมาย 
ถามพลํ อตฺตนิ สํวิทิตฺวา 
ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน 
ปริกฺขวา โส วิปุลํ ชินาติ 

ผูใดทําการโดยรูประมาณ ทราบชัดถึงกําลังของตน 
แลวคิดการเตรียมไวรอบคอบ ทั้งโดยแบบแผนทางตาํรา 
โดยการปรึกษาหารือ และโดยถอยคําที่ใชพูดอยางดี 
ผูนั้นยอมทําการสําเร็จ มีชัยอยางไพบูลย 
[๐๗.๔๗] (๒๗/๖๔๑) 

ÿÿÿ 

อชฺช สุเวติ ปุริโส สทตฺถํ นาวพุชฺฌติ 
โอวชฺชมาโน กุปฺปติ เสยฺยโส อติมฺติ 

คนที่ไมรูจักประโยชนตนวา อะไรควรทําวันนี้ อะไร 
ควรทําพรุงนี้ ใครตักเตือนก็โกรธ เยอหยิ่งถือดีวา 
ฉันเกงฉันดี คนอยางนี้ เปนที่ชอบใจของกาฬกิณี 
[๐๗.๔๘] (๒๗/๘๗๔) 

ÿÿÿ



๗. เพียรพยายาม-ทําหนาที่ อมฤตพจนา 

๗๔ 

โย จาป สีเต อถวาป อุณฺเห 
วาตาตเป ฑํสสิรึสเป จ 
ขุทฺทํ ปปาสํ อภิภุยฺย สพฺพํ 
รตฺตินฺทิวํ โย สตตํ นิยุตฺโต 
กาลาคตฺจ น หาเปติ อตฺถํ 
โส เม มนาโป นิวิเส วตมฺหิ 

คนใด ไมวาจะหนาว หรือรอน มีลมแดด เหลือบยุง 
ก็ไมพรั่น ทนหิวทนกระหาย ไดทั้งนั้น ทํางานตอเนื่อง 
ไปไมขาด ทั้งคืนวัน สิ่งที่เปนประโยชนมาถึงตามกาล 
ก็ไมปลอยใหสูญเสียไป คนนั้นยอมเปนที่ชอบใจของ 
สิริโชค  สิริโชคขอพักพิงอยูกับเขา 
[๐๗.๔๙] (๒๗/๘๘๑) 

ÿÿÿ



๘. ครอบครัว-ญาติมิตร 

พฺรหฺมาติ มาตาปตโร 
มารดาบิดา ทานเรียกวาเปนพระพรหม 

[๐๘.๐๑] (๒๕/๒๘๖) 
ÿÿÿ 

ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร 
มารดาบิดา ทานเรียกวาเปนบูรพาจารย (ครูคนแรก) 
[๐๘.๐๒] (๒๕/๒๘๖) 

ÿÿÿ 

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ 
และเรียกมารดาบิดาวาเปนอาหุไนยบุคคลของบุตร 

[๐๘.๐๓] (๒๕/๒๘๖) 
ÿÿÿ



๘. ครอบครัว-ญาติมิตร อมฤตพจนา 

๗๖ 

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก 
ความเคารพรักบํารุงมารดา นํามาซึง่ความสขุในโลก 

[๐๘.๐๔] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ 

อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา 
การเคารพรักบํารุงบิดา ก็นํามาซึ่งความสุขในโลก 

[๐๘.๐๕] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ 

น เต ปุตฺตา เย น ภรนฺติ ชิณฺณํ 
ลูกที่ไมเลี้ยงพอแมเมื่อแกเฒา ไมนับวาเปนลูก 

[๐๘.๐๖] (๒๘/๓๙๓) 
ÿÿÿ 

ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ 
ลูกเปนหลักที่ฝากฝงของหมูมนษุย 

(เด็กทั้งหลายเปนฐานรองรับไวซึ่งมนุษยชาต)ิ 
[๐๘.๐๗] (๑๕/๑๖๕) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘. ครอบครัว-ญาติมิตร 

๗๗ 

อติชาตํ อนุชาตํ ปุตฺตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา 
อวชาตํ น อิจฺฉนฺติ โย โหติ กุลคนฺธโน 

บัณฑิตยอมปรารถนาบุตรที่เปนอภิชาต หรืออนุชาต 
ยอมไมปรารถนาอวชาตบุตร ซึ่งเปนผูทําลายตระกูล 
[๐๘.๐๘] (๒๕/๒๕๒) 

ÿÿÿ 

ภริยา ปรมา สขา 
ภรรยา เปนยอดสหาย 

[๐๘.๐๙] (๑๕/๑๖๕) 
ÿÿÿ 

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร 
มารดาเปนมิตรประจําบาน 

(แมคือมิตรแทคูบาน) 
[๐๘.๑๐] (๑๕/๑๖๓) 

ÿÿÿ



๘. ครอบครัว-ญาติมิตร อมฤตพจนา 

๗๘ 

วิสฺสาสปรมา าติ 
คนคุนเคย ไวใจกันได เปนญาติอยางยิ่ง 

[๐๘.๑๑] (๒๕/๒๕) 
ÿÿÿ 

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ 
สหายเปนมิตร สําหรับผูมีธุระเกิดขึ้นเนืองๆ 

[๐๘.๑๒] (๑๕/๑๖๓) 
ÿÿÿ 

สยํ กตานิ ปฺุานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ 
ความดีที่ทําไวเอง เปนมิตรตามตัวไปเบ้ืองหนา 

[๐๘.๑๓] (๑๕/๑๕๙) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘. ครอบครัว-ญาติมิตร 

๗๙ 

มิตฺโต หเว สตฺตปเทน โหติ 
สหาโย ปน ทฺวาทสเกน โหติ 
มาสฑฺฒมาเสน จ าติ โหติ 
ตทุตฺตรึ อตฺตสโมป โหติ 

เดินรวมกัน ๗ กาว ก็นับวาเปนมิตร เดินรวมทางกัน 
๑๒ กาว ก็นับวาเปนสหาย อยูรวมกันสักเดือนหรือกึ่ง 
เดือน ก็นับวาเปนญาติ ถานานเกินกวานั้นไป ก็แมน 
เหมือนเปนตัวเราเอง 
[๐๘.๑๔] (๒๗/๘๓) 

ÿÿÿ 

โสหํ กถํ อตฺตสุขสฺส เหตุ 
จิรสนฺถุตํ กาฬกณฺณึ ชเหยฺยํ 

คนที่คบคุนกันมานาน ถึงจะเปนกาฬกิณี จะใหเราละ 
ทิ้งเขาไป เพราะเห็นแกความสุขสวนตัวไดอยางไร 
[๐๘.๑๕] (๒๗/๘๓) 

ÿÿÿ



๘. ครอบครัว-ญาติมิตร อมฤตพจนา 

๘๐ 

อทฺธา เอโส สตํ ธมฺโม โย มิตฺโต มิตฺตมาปเท 
น จเช ชีวิตสฺสาป เหตุ ธมฺมมนุสฺสรํ 

การที่มิตร เมื่อระลึกถึงธรรมแลว ไมยอมทอดทิ้งมิตร 
ในยามมีทุกขภัยถึงชีวิต ขอนี้เปนธรรมของสัตบุรุษ 
โดยแท 
[๐๘.๑๖] (๒๘/๑๖๖) 

ÿÿÿ 

เอวํ มิตฺตวตํ อตฺถา สพฺเพ โหนฺติ ปทกฺขิณา 
ประโยชนที่มุงหมายทุกอยางของผูมีมิตรพรั่งพรอม 
ยอมจะสัมฤทธ์ิผลเหมือนโชคชวย 
[๐๘.๑๗] (๒๘/๑๙๘,๒๔๘) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘. ครอบครัว-ญาติมิตร 

๘๑ 

สาธุ สมฺพหุลา าตี อป รุกฺขา อรฺชา 
วาโต วหติ เอกฏํ พฺรหนฺตมฺป วนปฺปตึ 

มีญาติพวกพองมาก ยอมเปนการดี เชนเดียวกับ 
ตนไมในปาที่มีจํานวนมาก ตนไมที่ขึ้นอยูโดดเดี่ยว 
ถึงจะงอกงามใหญโตสักเทาใด ลมก็พัดใหโคนลงได 
[๐๘.๑๘] (๒๗/๗๔) 

ÿÿÿ



๘. ครอบครัว-ญาติมิตร อมฤตพจนา 

๘๒



๙. การคบหา 

นยํ นยติ เมธาวี อธุรายํ น ยฺุชติ 
สุนโย เสยฺยโส โหติ สมฺมา วุตฺโต น กุปฺปติ 
วินยํ โส ปชานาติ สาธุ เตน สมาคโม 

ปราชญยอมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ไมชวนทําสิ่งที่ 
มิ ใช ธุระ การแนะนําดี เปนความดีของปราชญ 
ปราชญถูกวากลาวโดยชอบ ก็ไมโกรธ ปราชญยอมรู 
วินัย การสมาคมกับปราชญจึงเปนการดี 
[๐๙.๐๑]  (๒๗/๑๘๑๙) 

ÿÿÿ 

น วิสฺสเส อิตฺตรทสฺสเนน 
ไมควรไววางใจ เพียงดวยพบเห็นกันนิดหนอย 

[๐๙.๐๒]  (๑๕/๓๕๘) 
ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๘๔ 

มิตฺตรูเปน พหโว ฉนฺนา เสวนฺติ สตฺตโว 
มีคนเปนอันมากที่คบหา อยางเปนศัตรูผูแฝงมาในรูปมิตร 
[๐๙.๐๓] (๒๗/๑๔๒๙) 

ÿÿÿ 

จรนฺติ โลเก ปริวารฉนฺนา 
อนฺโต อสุทฺธา พหิ โสภมานา 

คนจําพวกที่ งามแตภายนอก ภายในไมสะอาด 
มีบริวารกําบังตัวไว ก็แสดงบทบาทอยูในโลก 
[๐๙.๐๔] (๑๕/๓๕๘) 

ÿÿÿ 

อกโรนฺโตป เจ ปาป กโรนฺตมุปเสวติ 
สงฺกิโย โหติ ปาปสฺมึ อวณฺโณ จสฺส รูหติ 

ผูใด แมหากมิไดกระทําความชั่ว แตคบหาเกลือกกลั้ว 
กับผูกระทําบาป ผูนั้นยอมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่ว 
อีกทั้งชื่อเสียงเสื่อมเสีย ยอมเพิ่มพูนแกเขา 
[๐๙.๐๕] (๒๕/๒๕๔) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙. การคบหา 

๘๕ 

โสป ตาทิสโก โหติ ยาทิสฺจูปเสวติ 
คบคนเชนใด ก็เปนเชนคนนัน้ 

[๐๙.๐๖] (๒๗/๒๑๕๒) 
ÿÿÿ 

ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน โย นโร อุปนยฺหติ 
กุสาป ปูติ วายนฺติ เอวํ พาลูปเสวนา 

คนใดหอปลาเนาดวยใบคา ใบคายอมเหม็นกลิ่นปลา 
คละคลุง การเกลือกกลั้วคบหาคนพาล ยอมมีผลเชน 
อยางนั้น 
[๐๙.๐๗] (๒๕/๒๕๔) 

ÿÿÿ 

ตครฺจ ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ 
ปตฺตาป สุรภิ วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา 

สวนคนใดหอกฤษณาดวยใบไม ใบนั้นยอมพลอยมี 
กลิ่นหอมฟุง การคบหาเสวนานักปราชญ ยอมมีผล 
เชนอยางนั้น 
[๐๙.๐๘] (๒๕/๒๕๔) 

ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๘๖ 

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส 
การอยูรวมกับคนพาลเปนทุกข 

อมิตฺเตเนว สพฺพทา 
เหมือนอยูรวมกับศัตรูตลอดเวลา 

[๐๙.๐๙] (๒๕/๒๕) 
ÿÿÿ 

ธีโร จ สุขสํวาโส 
ปราชญมีการอยูรวมเปนสขุ 

าตีนํว สมาคโม 
เหมือนสมาคมแหงญาต ิ

[๐๙.๑๐] (๒๕/๒๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙. การคบหา 

๘๗ 

ยสฺมึ มโน นิวิสติ อวิทูเร สหาป โส 
สนฺติเกป หิ โส ทูเร ยสฺมา วิวสเต มโน 

จิตจอดอยูกับใคร ถึงไกลกัน ก็เหมือนอยูชิดใกล 
ใจหมางเมินใคร ถึงใกลกัน ก็เหมือนอยูแสนไกล 
[๐๙.๑๑] (๒๗/๑๗๕๘) 

ÿÿÿ 

อนฺโตป เจ โหติ ปสนฺนจิตฺโต 
ปารํ สมุทฺทสฺส ปสนฺนจิตฺโต 
อนฺโตป โส โหติ ปทุฏจิตฺโต 
ปารํ สมุทฺทสฺส ปทุฏจิตฺโต 

ถาใจรักแลว ถึงอยูหางคนละฝงฟากมหาสมุทร ก็ 
เหมือนอยูสุดแสนใกล ถาใจชังแลว ถึงอยูสุดแสนใกล 
ก็เหมือนอยูไกลคนละฟากมหาสมุทร 
[๐๙.๑๒] (๒๗/๑๗๕๙) 

ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๘๘ 

ยาวชีวมฺป เจ พาโล ปณฺฑิตํ ปยิรุปาสติ 
น โส ธมฺมํ วิชานาติ ทพฺพี สูปรสํ ยถา 

คนพาล ถึงอยูใกลบัณฑิตจนตลอดชีวิต ก็ไมรูแจงธรรม 
เสมือนทัพพี ที่ไมรูรสแกง 
[๐๙.๑๓] (๒๕/๑๕) 

ÿÿÿ 

มุหุตฺตมป เจ วิฺู ปณฺฑิตํ ปยิรุปาสติ 
ขิปฺป ธมฺมํ วิชานาติ ชิวฺหา สูปรสํ ยถา 

สวนวิญูชน หากเขาใกลบัณฑิตแมเพียงครูเดียว ก็รู 
ธรรมไดฉับพลัน เสมือนลิ้นที่รูรสแกง 
[๐๙.๑๔] (๒๕/๑๕) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙. การคบหา 

๘๙ 

นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํ ปสฺเส วชฺชทสฺสินํ 
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช 
ตาทิสํ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย 

พึงมองเห็นคนมีปญญา ที่ชอบชี้โทษ พูดจาขมขี่ 
เสมือนเปนผูบอกขุมทรัพย พึงคบคนที่เปนบัณฑิต 
เชนนั้นแหละ เมื่อคบคนเชนนั้นยอมมีแตดี ไมมีเสียเลย 
[๐๙.๑๕] (๒๕/๑๖) 

ÿÿÿ 

โอวเทยฺยานุสาเสยฺย อสพฺภา จ นิวารเย 
สตํ หิ โส ปโย โหติ อสตํ โหติ อปฺปโย 

พึงแนะนําตักเตือนเถิด พึงพร่ําสอนเถิด พึงหามปราม 
จากความชั่วเถิด คนที่ทําเชนนั้น ยอมเปนที่รักของ 
สัตบุรุษ และไมเปนที่รักของอสัตบุรุษ 
[๐๙.๑๖] (๒๕/๑๖) 

ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๙๐ 

น ภเช ปาปเก มิตฺเต 
ไมควรคบมิตรชั่ว 

[๐๙.๑๗] (๒๕/๑๖) 
ÿÿÿ 

ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ 
ควรคบมิตรดี 

[๐๙.๑๘] (๒๕/๑๖) 
ÿÿÿ 

โหติ ปานสขา นาม โหติ สมฺมิยสมฺมิโย 
คนเปนเพื่อนแตเวลาดื่มเหลา ก็มี 
เปนเพื่อนแตปากวา ก็มี 

[๐๙.๑๙] (๑๑/๑๘๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙. การคบหา 

๙๑ 

โย จ อตฺเถสุ ชาเตสุ สหาโย โหติ โส สขา 
สวนผูใดเปนสหายในเมื่อเกิดเรื่องตองการ ผูนั้นแล 
คือเพื่อนแท 
[๐๙.๒๐] (๑๑/๑๘๕) 

ÿÿÿ 

นตฺถิ พาเล สหายตา 
ความเปนสหาย ไมมีในคนพาล 

[๐๙.๒๑] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ 

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม 
สมาคมกับคนพาล นําทุกขมาให 

[๐๙.๒๒] (๒๗/๑๒๙๑) 
ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๙๒ 

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี 
ผูคบคนเลว ยอมพลอยเลวลง 

[๐๙.๒๓] (๒๐/๔๖๕) 
ÿÿÿ 

เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ โย เสยฺยมุปเสวติ 
คบคนดี ก็พลอยมีสวนดีดวย 

[๐๙.๒๔] (๒๗/๔๔๕) 
ÿÿÿ 

เสฏมุปนมํ อุเทติ ขิปฺป 
เมื่อคบคนที่ดีกวา ตัวเองก็ดีขึ้นมาในฉับพลัน 

[๐๙.๒๕] (๒๐/๔๖๕) 
ÿÿÿ 

ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถ 
ฉะนั้น ควรคบหาคนที่ดีกวาตน 

[๐๙.๒๖] (๒๐/๔๖๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙. การคบหา 

๙๓ 

หีโน น เสวิตพฺโพว อฺตฺร จ อนุทฺทยา 
ไมควรคบคนเลวทราม นอกจากเพื่อใหความชวยเหลือ 
[๐๙.๒๗] (นัย ๒๐/๔๖๕) 

ÿÿÿ 

น สนฺถวํ กาปุริเสน กยิรา 
ไมควรทําความสนิทสนมกับคนชั่ว 

[๐๙.๒๘] (๒๗/๑๗๑) 
ÿÿÿ 

อติจิรํ นิวาเสน ปโย ภวติ อปฺปโย 
เพราะอยูดวยกันนานเกินไป ที่รักก็กลายเปนหนาย 
[๐๙.๒๙] (๒๗/๑๗๖๑) 

ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๙๔ 

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย 
ไมพึงอยูกินกับคนไมมีใจไยด ี

[๐๙.๓๐] (๒๗/๒๙๖) 
ÿÿÿ 

น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ 
ไมควรไวใจ ในคนไมคุนเคย 

[๐๙.๓๑] (๒๗/๙๓) 
ÿÿÿ 

วิสฺสตฺเถป น วิสฺสเส 
ถึงคนคุนเคย ก็ไมควรวางใจ 

[๐๙.๓๒] (๒๗/๙๓) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙. การคบหา 

๙๕ 

นาสฺมเส กตปาปมฺหิ นาสฺมเส อลิกวาทิเน 
นาสฺมเส อตฺตตฺถปฺมฺหิ อติสนฺเตป นาสฺมเส 

ไมควรไวใจคนที่ทําชั่วมาแลว ไมควรไวใจคนที่พูด 
พลอยๆ ไมควรไวใจคนที่เห็นแกตัว ถึงคนที่ทําที 
สงบเสงี่ยมเกินไป ก็ไมควรไวใจ 
[๐๙.๓๓] (๒๗/๑๔๒๒) 

ÿÿÿ 

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ 
เพราะไววางใจ ภัยจะตามมา 

[๐๙.๓๔] (๒๗/๙๓) 
ÿÿÿ 

มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก 
ผูประทุษรายมิตร เปนคนเลว 

[๐๙.๓๕] (๒๗/๑๔๖๙) 
ÿÿÿ 

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา 
สหายชวยใหเกิดสขุ ในเมื่อเกิดมีเรื่องราว 

[๐๙.๓๖] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ



๙. การคบหา อมฤตพจนา 

๙๖ 

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ 
จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา 

ถาไดสหายผูมีปญญาปกครองตน พึงพอใจมีสติเที่ยวไป 
กับเขา 
[๐๙.๓๗] (๒๕/๓๓) 

ÿÿÿ 

โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ 
เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา 

ถาไมไดสหายที่มีปญญาปกครองตน พึงเที่ยวไปคนเดียว 
และไมพึงทําความชั่ว 
[๐๙.๓๘] (๒๕/๓๓) 

ÿÿÿ 

เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี ยฺเจ พาลานุกมฺปโก 
มีศัตรูเปนบัณฑิต ดีกวามีมิตรเปนพาล 

[๐๙.๓๙] (๒๗/๔๕) 
ÿÿÿ



๑๐. การเบียดเบียน-การชวยเหลือกัน 

สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา 
เนวชฺฌคา ปยตรตฺตนา กฺวจิ 
เอวมฺป โส ปุถุ อตฺตา ปเรสํ 

ตรวจดูดวยจิตทั่วทุกทิศแลว ไมพบใครที่ไหน เปนที่รัก 
ยิ่งกวาตนเองเลย คนอ่ืนก็รักตนมากเชนเดียวกัน 

ตสฺมา น หึเส ปรํ อตฺตกาโม 
ฉะนั้น ผูรักตน จึงไมควรเบียดเบียนคนอ่ืน 

[๑๐.๐๑] (๒๕/๑๑๐) 
ÿÿÿ 

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน 
สัตวทั้งปวง ยอมหวาดหว่ันตออาชญา สัตวทั้งปวง 
ยอมกลัวความตาย 

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพสํ ชีวิตํ ปยํ 
สัตวทั้งปวงยอมหวาดหว่ันตออาชญา ชีวิตเปนที่รัก 
ของทุกคน



๑๐. การเบียดเบียนฯ อมฤตพจนา 

๙๘ 

ยถา อหํ ตถา เอเต ยถา เอเต ตถา อหํ 
เราฉันใด สัตวเหลานี้ก็ฉันนั้น สัตวเหลานี้ฉันใด เราก็ 
ฉันนั้น 

อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย 
นึกถึงเขา เอาตัวเราเขาเทียบแลว ไมควรเขนฆา ไม 
ควรใหสังหารกัน 
[๑๐.๐๒] (๒๕/๒๐,๓๘๙) 

ÿÿÿ 

ทุกฺขิตสฺส สกกฺจฺจ กโรติ กิจฺจํ 
ชวยเหลือคนเดือดรอน ดวยความตั้งใจ 

[๑๐.๐๓] (๒๗/๒๔๖๖) 
ÿÿÿ 

สนฺโต สตฺตหิเต รตา 
คนดี ชอบชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน 

[๑๐.๐๔] (ชา.อ.๑/๒๓๐) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐. -การชวยเหลือกัน 

๙๙ 

สพฺเพสํ สหิโต โหติ 
คนดี บําเพญ็ประโยชนแกปวงชน 

[๑๐.๐๕] (๒๓/๑๒๘) 
ÿÿÿ 

พหูนํ วต อตฺถาย ปณฺฑิโต ฆรมาวสํ 
คนมีปญญา อยูครองเรือน ก็เปนประโยชนแกคน 
จํานวนมาก 
[๑๐.๐๖] (๒๓/๑๒๘) 

ÿÿÿ 

น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ 
ในโลกนี้ เวรระงับดวยเวร ไมเคยม ี

[๑๐.๐๗] (๒๕/๑๑) 
ÿÿÿ



๑๐. การเบียดเบียนฯ อมฤตพจนา 

๑๐๐ 

ปูชโก ลภเต ปูชํ 
ผูบูชา ยอมไดบูชาตอบ 

[๑๐.๐๘] (๒๘/๔๐๑) 
ÿÿÿ 

วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ 
ผูไหว ยอมไดการไหวตอบ 

[๑๐.๐๙] (๒๘/๔๐๑) 
ÿÿÿ 

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ 
คนฉลาด ใหความสขุ ยอมไดความสขุ 

[๑๐.๑๐] (๒๒/๓๗) 
ÿÿÿ 

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ 
เมื่อใหไป ยอมผูกไมตรีไว 

[๑๐.๑๑] (๑๕/๘๔๕) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐. -การชวยเหลือกัน 

๑๐๑ 

ททมาโน ปโย โหติ 
ผูให ยอมเปนที่รัก 

[๑๐.๑๒] (๒๒/๓๕) 
ÿÿÿ 

ทีป หิ เอตํ ปรมํ นรานํ 
ยํ ปณฺฑิตา โสกนุทา ภวนฺติ 

บัณฑิตสามารถปดเปาความเศราโศกของคนอ่ืนได 
จึงจัดวาเปนที่พึ่งยอดเยี่ยมของคนทั้งหลาย 
[๑๐.๑๓] (๒๘/๓๓๓) 

ÿÿÿ 

สกุโณ มยฺหโก นาม คิริสานุทรีจโร 
ปกฺกํ ปปฺผลิมารุยฺห มยฺหํ มยฺหนฺติ กนฺทติ 

นกชนิดหนึ่งเที่ยวบินอยูตามชองเขาและไหลเขา มชีือ่วา 
นกมัยหกะ มันบินไปสูตนเลียบ อันมีผลสุก แลวรองวา 
“ของขาๆ”  เมื่อนกมัยหกะรองอยูอยางนั้น ฝูงนก 
ทั้งหลายก็พากันบินมาจิกกินผลเลียบ แลวก็พากันบินไป 
นกมัยหกะก็ยังรองพร่ําอยูอยางเดิมนั่นเอง



๑๐. การเบียดเบียนฯ อมฤตพจนา 

๑๐๒ 

เอวมิเธว เอกจฺโจ สงฺฆริตฺวา พหุ ธนํ 
เนวตฺตโน น าตีนํ ยโถธึ ปฏิปชฺชติ 

คนบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้น เก็บทรัพยสะสมไวมากมาย 
แลว ตนเองก็ไมไดใช ทั้งไมเผ่ือแผเจือจานแกญาติ 
ทั้งหลายตามสวน เมื่อเขาหวงแหนทรัพยไวรําพึงวา 
“ของขาๆ” ราชการหรือโจร หรือทายาท ก็มาเอาทรัพย 
นั้นไป ตัวเขาก็ไดแตรําพันอยูอยางนั้นนั่นเอง 
[๑๐.๑๔] (๒๗/๙๓๑) 

ÿÿÿ 

นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา 
คนใจการุณย ชวยแกไขคนใหหายโศกเศรา 

[๑๐.๑๕] (๒๗/๑๔๙๒) 
ÿÿÿ 

เนกาสี ลภเต สุขํ 
กินคนเดยีว ไมไดความสุข 

[๑๐.๑๖] (๒๗/๑๖๗๔) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐. -การชวยเหลือกัน 

๑๐๓ 

น ภฺุเช สาธุเมกโก 
ไมพึงบริโภคของอรอยผูเดียว 

[๑๐.๑๗] (๒๘/๙๔๙) 
ÿÿÿ 

น หิ ทานา ปรํ อตฺถิ ปติฏา สพฺพปาณินํ 
นอกจากการแบงปนเผ่ือแผกันแลว สัตวทั้งปวงหามีที่พึ่ง 
อยางอ่ืนไม 
[๑๐.๑๘] (๒๘/๑๐๗๓) 

ÿÿÿ 

โย มาตรํ ปตรํ วา ชิณฺณกํ คตโยพฺพนํ 
ปหุสนฺโต น ภรติ ตํ ปราภวโต มุขํ 

คนใด มารดาบิดาแกเฒา ลวงพนวัยหนุมวัยสาวไปแลว 
ตนเองสามารถ ก็ไมเลี้ยงดู นั้นคือปากทางของความเสื่อม 
[๑๐.๑๙] (๒๕/๓๐๔) 

ÿÿÿ



๑๐. การเบียดเบียนฯ อมฤตพจนา 

๑๐๔ 

ปหุตวิตฺโต ปุริโส สหิรฺโ สโภชโน 
เอโก ภฺุชติ สาทูนิ ตํ ปราภวโต มุขํ 

คนใด มั่งมีทรัพยสินเงินทอง มีของกินของใชมาก แต 
บริโภคของอรอยคนเดียว นั้นเปนปากทางแหงความ 
เสื่อม 
[๑๐.๒๐] (๒๕/๓๐๔) 

ÿÿÿ 

ทเทยฺย ปุริโส ทานํ อปฺป วา ยทิวา พหุ 
เกิดมาเปนคน จะมากหรือนอย ก็ควรใหปนบาง 

[๑๐.๒๑] (๒๗/๑๐๑๒) 
ÿÿÿ 

อนฺนโท พลโท โหติ 
ผูใหอาหาร ชื่อวาใหกําลัง 

วตฺถโท โหติ วณฺณโท 
ผูใหผานุงหม ชื่อวาใหผิวพรรณ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐. -การชวยเหลือกัน 

๑๐๕ 

ยานโท สุขโท โหติ 
ผูใหยานพาหนะ ชื่อวาใหความสะดวก 

โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสยํ 
ผูใดใหที่พํานักอาศัย ผูนั้นชื่อวาใหทั้งหมด 

[๑๐.๒๒] (๑๕/๑๓๘) 
ÿÿÿ 

อมตนฺทโท จ โส โหติ โย ธมฺมมนุสาสติ 
ผูใดสั่งสอนธรรม ผูนั้นชื่อวาใหสิ่งที่ไมตาย 

[๑๐.๒๓] (๑๕/๑๓๘) 
ÿÿÿ 

วิเจยฺยทานํ สุคตปฺปสตฺถํ 
ใหดวยพิจารณา พระศาสดาทรงสรรเสรญิ 

[๑๐.๒๔] (๑๕/๙๙) 
ÿÿÿ



๑๐. การเบียดเบียนฯ อมฤตพจนา 

๑๐๖ 

อารามโรปา วนโรปา เย ชนา เสตุการกา 
ปปฺจ อุทปานฺจ เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ สทา ปฺุํ ปวฑฺฒติ 

ชนเหลาใด ปลูกสวน ปลูกปา สรางสะพาน ใหแหลง 
น้ํา บอน้ํา และที่พักอาศัย บุญของชนเหลานั้นยอม 
เพิ่มพูนทุกเมื่อ ทั้งคืนทั้งวัน 
[๑๐.๒๕] (๑๕/๑๔๖) 

ÿÿÿ 

หิโต พหุนฺนํ ปฏิปชฺช โภเค 
คนดีจัดการโภคทรัพย บําเพ็ญประโยชนแกชนจํานวนมาก 
[๑๐.๒๖] (๒๒/๔๒) 

ÿÿÿ 

ทินฺนํ โหติ สุนิพฺภตํ 
ของที่ใหแลว ชื่อวานําออกไปอยางดีแลว 

[๑๐.๒๗] (๑๕/๑๓๖) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐. -การชวยเหลือกัน 

๑๐๗ 

ทินฺนํ สุขผลํ โหติ นาทินฺนํ โหติ ตํ ยถา 
ของที่ใหแลว ชื่อวาออกผลเปนความสุขแลว สวนของ 
ที่ยังไมไดให ยังไมมีผลเชนนั้น 
[๑๐.๒๘] (๑๕/๑๓๖) 

ÿÿÿ 

อทฺธา หิ ทานํ พหุธา ปสตฺถํ 
ทานา จ โข ธมฺมปทํว เสยฺโย 

ทานนั้นปราชญสรรเสริญกันโดยมากอยางแนนอน 
แตกระนั้น บทธรรมก็ยังประเสริฐกวาทาน 
[๑๐.๒๙] (๑๕/๑๐๑) 

ÿÿÿ 

เอตทคฺคํ ภิกฺขเว ทานานํ ยทิทํ ธมฺมทานํ 
ภิกษุทั้งหลาย การใหธรรม เปนยอดแหงทาน 

[๑๐.๓๐] (๒๓/๒๐๙) 
ÿÿÿ



๑๐. การเบียดเบียนฯ อมฤตพจนา 

๑๐๘ 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ 
การใหธรรมะ ชนะการใหทั้งปวง 

[๑๐.๓๑] (๒๕/๓๔) 
ÿÿÿ



๑๑. สามัคคี 

สมคฺคานํ ตโป สุโข 
ความเพียรของหมูชนผูพรอมเพรียงกนั ใหเกิดสุข 

[๑๑.๐๑] (๒๕/๒๕) 
ÿÿÿ 

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี 
สามัคคขีองหมู ใหเกิดสขุ 

[๑๑.๐๒] (๒๕/๑๙๔) 
ÿÿÿ 

สูกเรหิ สมคฺเคหิ พฺยคฺโฆ เอกายเน หโต 
สุกรทั้งหลายพรอมเพรียงกัน ยังฆาเสือโครงได เพราะ 
ใจรวมเปนอันเดียว 
[๑๑.๐๓] (๒๗/๑๙๘๗) 

ÿÿÿ



๑๑. สามัคคี อมฤตพจนา 

๑๑๐ 

เอเต ภิยฺโย สมายนฺติ สนฺธิ เตสํ น ชีรติ 
โย จาธิปนฺนํ ชานาติ โย จ ชานาติ เทสนํ 

ผูใดรูโทษที่ตนลวงละเมิด ๑ ผูใดยอมรับรูโทษที่เขามา 
สารภาพ ๑ คนทั้งสองนี้ ยอมพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น 
มิตรภาพของเขายอมไมเสื่อมคลาย 
[๑๑.๐๔] (๒๗/๕๔๘) 

ÿÿÿ 

เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺธโร 
โย ปเรสาธิปนฺนานํ สยํ สนฺธาตุมรหติ 

ผูใด เมื่อคนอ่ืนลวงเกินกันอยู ตนเองกลับหาทางเชือ่ม 
เขาใหคืนดีกันได ผูนั้นแล ชื่อวาเปนคนเอาภาระ เปน 
ผูจัดธุระที่ดียอดเยี่ยม 
[๑๑.๐๕] (๒๗/๕๔๙) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑. สามัคคี 

๑๑๑ 

สเจป สนฺโต วิวทนฺติ ขิปฺป สนฺธียเร ปุน 
พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชฺฌคู 

ถาแมสัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันไดสนิทโดยเร็ว 
สวนคนพาลทั้งหลายยอมแตกกันเหมือนภาชนะดิน 
เขายอมไมไดความสงบเวรกันเลย 
[๑๑.๐๖] (๒๗/๕๔๗) 

ÿÿÿ 

สมคฺคา สขิลา โหถ 
จงสามัคคีมีน้ําใจตอกัน 

[๑๑.๐๗] (๓๓/๓๕) 
ÿÿÿ





๑๒. การปกครอง 

วโส อิสฺสริยํ โลเก 
อํานาจเปนใหญในโลก 

(อิสรภาพคือความมีอํานาจในตัวเอง) 
[๑๒.๐๑] (๑๕/๒๑๒) 

ÿÿÿ 

สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ 
การอยูในอํานาจของผูอ่ืน เปนทุกขทั้งสิ้น 

[๑๒.๐๒] (๒๕/๖๓) 
ÿÿÿ 

สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ 
อิสรภาพ เปนสุขทัง้สิ้น 

[๑๒.๐๓] (๒๕/๖๓) 
ÿÿÿ



๑๒. การปกครอง อมฤตพจนา 

๑๑๔ 

ราชา รฏสฺส ปฺาณํ 
ราชา เปนสงาแหงแควน 

(ผูปกครองเปนเครื่องสองถึงรัฐ) 
[๑๒.๐๔] (๑๕/๒๐๑) 

ÿÿÿ 

ตํ มํ น ตปฺปตี พนฺโธ วโธ เม น ตเปสฺสติ 
สุขมาหริตํ เตสํ เยสํ รชฺชมการยึ 

ถึงจะถูกจองจํา ขาฯก็ไมเดือดรอน ถึงจะถูกฆา ก็ไม 
ครั่นคราม เพราะขาฯไดนําความสุขมาใหแลว แก 
เหลาชนที่ขาฯปกครอง 
[๑๒.๐๕] (๒๗/๑๐๕๕) 

ÿÿÿ 

สพฺเพสํ สุขเมตพฺพํ ขตฺติเยน ปชานตา 
ผูปกครองแผนดินมีปญญา พึงแสวงสุขเพื่อปวง 
ประชา 
[๑๒.๐๖] (๒๗/๑๐๕๖) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒. การปกครอง 

๑๑๕ 

ธมฺมํ ปมชฺช ขตฺติโย รฏา จวติ อิสฺสโร 
ผูครองแผนดิน ถึงจะมีอํานาจยิ่งใหญ ประมาทธรรม 
เสียแลว ก็รวงจากรัฐ (สูญเสียอํานาจ) 
[๑๒.๐๗] (๒๘/๕๑) 

ÿÿÿ 

สาธุ ธมฺมรุจี ราชา 
ราชาชอบธรรมจึงจะดี 

(จะเปนการดี ตอเมื่อมีผูปกครองที่นิยมธรรม) 
[๑๒.๐๘] (๒๘/๕๐) 

ÿÿÿ 

อกฺโกธนสฺส วิชิเต ิตธมฺมสฺส ราชิโน 
สุขํ มนุสฺสา อาเสถ สีตจฺฉายาย สํฆเร 

ในแวนแควนของราชาผู มี เมตตา มี ธรรมมั่ นคง 
ประชาชนจะนั่งนอนเปนสุข เหมือนมีรมเงาที่เย็น 
สบายอยูในบานของตัวเอง 
[๑๒.๐๙] (๒๘/๕๐) 

ÿÿÿ



๑๒. การปกครอง อมฤตพจนา 

๑๑๖ 

ควฺเจ ตรมานานํ ชิมฺหํ คจฺฉนฺติ ปุงฺคโว 
ฯเปฯ 

สพฺพํ รฏํ ทุกฺขํ เสติ ราชา เจ โหติ อธมฺมิโก 
เมื่อฝูงโควายขามฟากอยู ถาโคนําฝูงไปคด โคทั้งหมด 
ก็วายคดไปตาม ฉันใด ในหมูมนุษย ก็ฉันนั้น  ผูใด 
ไดรับแตงตั้งเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติอธรรม จะปวย 
กลาวไปไยถึงประชาชนที่เหลือ ถาราชาไมตั้งอยูใน 
ธรรม รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนทุกข 

ควฺเจ ตรมานานํ อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว 
ฯเปฯ 

สพฺพํ รฏํ สุขํ เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก 
เมื่อฝูงโควายขามฟากอยู  ถาโคนําฝูงไปตรง โค 
ทั้งหมด ยอมวายตรงไปตาม ฉันใด ในหมูมนุษยก็ฉัน 
นั้น ผูใดไดรับแตงตั้งเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติธรรม 
ประชาชนที่เหลือก็เปนอันไมตองกลาวถึง ถาราชา 
ตั้งอยูในธรรม รัฐทั้งหมดยอมอยูเปนสุข 
[๑๒.๑๐] (๒๑/๗๐) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒. การปกครอง 

๑๑๗ 

อริโย อนริยํ กุพฺพํ โย ทณฺเฑน นิเสเธติ 
สาสนํ ตํ น ตํ เวรํ อิติ นํ ปณฺฑิตา วิทู 

เมื่ออนารยชนกอกรรมชั่ว อารยชนใชอาญาหักหาม 
การกระทํานั้นเปนการสั่งสอน หาใชเปนเวรไม บัณฑิต 
ทั้งหลายเขาใจกันอยางนี้ 
[๑๒.๑๑] (๒๗/๓๕๗) 

ÿÿÿ 

นิสมฺม ทณฺฑํ ปณเยยฺย อิสฺสโร 
คนที่เปนใหญ จะตองใครครวญใหดีกอน จึงลงโทษ 

[๑๒.๑๒] (๒๗/๒๑๗๕) 
ÿÿÿ 

เวคา กตํ ตปฺปติ ภูมิปาล 
ทานผูครองแผนดิน!  การที่ทําโดยผลีผลาม จะแผด 
เผาตัวได 
[๑๒.๑๓] (๒๗/๒๑๗๕) 

ÿÿÿ



๑๒. การปกครอง อมฤตพจนา 

๑๑๘ 

โย อิสฺสโรมฺหีติ กโรติ ปาป 
กตฺวา จ โส นุตฺตปเต ปเรสํ 
น เตน โส ชีวติ ทีฆมายุ 
เทวาป ปาเปน สเมกฺขเร นํ 

ผูใดทําความชั่วดวยสําคัญตัววา “เราเปนผูยิ่งใหญ” 
ครั้นทําแลวก็ไมหว่ันเกรงตอคนทั้งหลายอ่ืน ผูนั้นจะ 
ดํารงชีพอยูยืนยาวดวยความชั่วนั้นก็หาไม แมเทพ 
ทั้งหลายก็มองดูเขาดวยนัยนตาอันเหยียดหยาม 
[๑๒.๑๔] (๒๘/๓๑) 

ÿÿÿ 

มา ตาต อิสฺสโรมฺหีติ อนตฺถาย ปตารยิ 
อยาสําคัญตนวา เรามีอํานาจยิ ่งใหญ แลวทําให 
ประชาชนพลอยพินาศ 
[๑๒.๑๕] (๒๗/๒๔๔๒) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒. การปกครอง 

๑๑๙ 

สยํ อายํ วยํ ชฺา สยํ ชฺา กตากตํ 
ผูปกครองตองทราบรายไดรายจายดวยตนเอง 
ตองทราบกิจการที่ทําแลวและยังมิไดทําดวยตนเอง 
[๑๒.๑๖] (๒๗/๒๔๔๒) 

ÿÿÿ 

นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ 
พึงขมคนที่ควรขม พงึยกยองคนทีค่วรยกยอง 

[๑๒.๑๗] (๒๗/๒๔๔๒) 
ÿÿÿ 

อเปตโลมหํสสฺส รฺโ กามานุสาริโน 
สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ รฺโ ตํ วุจฺจเต อฆํ 

ผูครองแผนดินที่เจาสําราญ แสหาแตกามารมณ โภค 
ทรัพยจะพินาศหมด นี่แลที่เรียกวา ทุกขภัยของผู 
ครองแผนดิน 
[๑๒.๑๘] (๒๗/๒๔๔๒) 

ÿÿÿ



๑๒. การปกครอง อมฤตพจนา 

๑๒๐ 

มหตฺตปตฺโตป นิวาตวุตฺติ 
ถึงจะขึ้นสูสถานะที่ยิ่งใหญ ก็ถอมตัวใฝฟงบัณฑิต 

ตสฺมึห โปเส วิปุลา ภวามิ 
อุมฺมี สมุทฺทสฺส ยถาป วณฺณํ 

ทานผูเชนนั้น  จะเปนที่ชื่นชมยําเกรง  เหมือนคนเหน็ 
บรรยากาศแหงมหาสมุทรแลว ขามเกรงตอศักยะแหง 
คลื่นใหญ 
[๑๒.๑๙] (๒๗/๘๘๒) 

ÿÿÿ 

ปเมเนว วิตถํ โกธํ หาสํ นิวารเย 
ตโต กิจฺจานิ กาเรยฺย ตํ วตํ อาหุ ขตฺติย 

เริ่มแรก แกไขขอที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนใหเสร็จ 
ระงับความโกรธกริ้วและความบันเทิงไวกอน จากนั้น 
จึงสั่งงาน ขอนี้นักปราชญกลาววาเปนวัตร (ระเบียบ 
ปฏิบัติ) ของผูปกครอง 
[๑๒.๒๐] (๒๗/๒๔๔๐) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒. การปกครอง 

๑๒๑ 

มทา ปมาโท ชาเยถ 
จากความมัวเมา ก็เกิดความประมาท 

[๑๒.๒๑] (๒๗/๒๔๑๙) 
ÿÿÿ 

ปมาทา ชายเต ขโย 
จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม 

[๑๒.๒๒] (๒๗/๒๔๑๙) 
ÿÿÿ 

ขยา ปโทสา ชายนฺติ 
จากความเสื่อม ก็เกิดโทษประดัง 

[๑๒.๒๓] (๒๗/๒๔๑๙) 
ÿÿÿ



๑๒. การปกครอง อมฤตพจนา 

๑๒๒ 

มา มโท ภรตูสภ 
ผูมีภาระปกครองรัฐ จงอยาไดประมาทเลย 

[๑๒.๒๔] (๒๗/๒๔๑๙) 
ÿÿÿ 

ขตฺติยสฺส ปมตฺตสฺส รฏสฺมึ รฏวฑฺฒน 
สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ รฺโ ตํ วุจฺจเต อฆํ 

เมื่อผูครองแผนดินประมาท โภคทรัพยในรัฐทั้งหมด 
ยอมพินาศ นี่แลเรียกวาทุกขภัยของผูครองแผนดิน 
[๑๒.๒๕] (๒๗/๒๔๔๐) 

ÿÿÿ 

อุปสฺสุตึ มหาราช รฏเ ชนปเท จร 
ตตฺถ ทิสฺวา สุตฺวา จ ตโต ตํ ปฏิปชฺชสิ 

ดูกรมหาราช พระองคจงเสด็จเที่ยวสดับดคูวามเปนอยู 
ความเปนไปในแวนแควนแดนชนบท ครั้นไดเห็นไดฟง 
แลวจึงปฏิบัติราชกิจนั้นๆ 
[๑๒.๒๖] (๒๗/๒๔๑๙) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒. การปกครอง 

๑๒๓ 

อรกฺขิตา ชานปทา อธมฺมพลินา หตา 
รตฺติฺหิ โจรา ขาทนฺติ ทิวา ขาทนฺติ ตุณฑิยา 
รฏสฺมึ กูฏราชสฺส พหุ อธมฺมิโก ชโน 

ชาวชนบทไมไดรับการพิทักษรักษา ถูกกดขี่ดวย 
คาธรรมเนียมไมชอบธรรม กลางคืนโจรปลน กลางวัน 
ขาราชการขมเหง ในแวนแควนของผูปกครองชั่วราย 
ยอมมีคนอาธรรมมากมาย 
[๑๒.๒๗] (๒๗/๒๔๒๒) 

ÿÿÿ 

รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ 
พึงปองกันภัยทีย่ังไมมาถึง 

[๑๒.๒๘] (๒๗/๕๔๕) 
ÿÿÿ 

สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ 
พึงระแวง สิ่งทีค่วรระแวง 

[๑๒.๒๙] (๒๗/๕๔๕) 
ÿÿÿ



๑๒. การปกครอง อมฤตพจนา 

๑๒๔ 

สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ 
สักการะฆาคนชั่วได 

[๑๒.๓๐] (๑๕/๖๑๐) 
ÿÿÿ 

โย จ อุปฺปติตํ อตฺถิ ขิปฺปเมว น พุชฺฌติ 
อมิตฺตวสมนฺเวติ ปจฺฉาว อนุตปฺปติ 

ผูใดไมรูเทาทันเรื่องราวที่เกิดขึ้นไดโดยฉับพลัน ผูนั้นจะ 
หลงเขาไปในอํานาจของศัตรู และจะเดือดรอนภายหลัง 
[๑๒.๓๑] (๒๗/๑๔๓๐) 

ÿÿÿ 

อปฺปเสโนป เจ มนฺตี มหาเสนํ อมนฺตินํ 
ถึงแมจะมีกําลังพลนอย แตมีความคิด ก็เอาชนะ 
กองทัพใหญที่ไรความคิดได 
[๑๒.๓๒]  (๒๘/๖๕๕) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒. การปกครอง 

๑๒๕ 

พาโล อปริณายโก 
คนพาล เปนผูนําไมได 

[๑๒.๓๓] (๒๗/๓๑๓) 
ÿÿÿ 

น สาธุ พลวา พาโล ยูถสฺส ปริหารโก 
ผูบริหารหมูคณะ ถึงจะมีกําลังอํานาจ แตเปนคนพาล 
ยอมไมเปนผลด ี
[๑๒.๓๔] (๒๗/๑๐๓๑) 

ÿÿÿ 

ธีโร จ พลวา สาธุ ยูถสฺส ปริหารโก 
ผูบริหารหมูชน เปนปราชญ และมีกําลังเขมแข็ง จึง 
จะเปนผลด ี
[๑๒.๓๕] (๒๗/๑๐๓๒) 

ÿÿÿ





๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรม, ความด-ีช่ัว 

ปฺุํ โจเรหิ ทูหรํ 
ความดีโจรลักไมได 

[๑๓.๐๑] (๑๕/๑๕๙) 
ÿÿÿ 

สยํ กตานิ ปฺุานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ 
ความดีที่ทําไวเอง เปนมิตรติดตามตัวไปเบ้ืองหนา 

[๑๓.๐๒] (๑๕/๑๖๓) 
ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๒๘ 

มาวมฺเถ ปาปสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ 
อยาดูหมิ่นความชั่ววาเล็กนอย คงจักไมมีผลมาถึงตัว 

อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภป ปูรติ 
เพราะน้ําหยดทลีะนอย หมอน้ํายังเต็มได 

อาปูรติ พาโล ปาปสฺส โถกํ โถกํป อาจินํ 
พาลชนสรางสมความชั่วทีละนอย ก็เต็มเพียบไปดวย 
ความชั่ว 
[๑๓.๐๓] (๒๕/๑๙) 

ÿÿÿ 

ปาปฺเจ ปุริโส กยิรา น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ 
คนเรานี้ ถามีอันทําชั่วลงไป ก็อยาพึงทําความชั่วนั้น 
ซ้ําเขาอีก 

น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย 
อยาพึงสรางความพอใจในความชั่วนั้น การสั่งสม 
ความชั่วเปนการกอความทุกข 
[๑๓.๐๔] (๒๕/๑๙) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓. ความดี-ชั่ว 

๑๒๙ 

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา 

บุคคลใดในกาลกอนเคยผิดพลาด ครั้นภายหลังเขา 
กลับตัวไดไมประมาท บุคคลนั้น ยอมทําโลกใหแจมใส 
เหมือนดังดวงจันทร อันพนจากเมฆหมอก 
[๑๓.๐๕] (๒๕/๒๓) 

ÿÿÿ 

ยสฺส ปาป กตํ กมฺมํ กุสเลน ปถียติ 
โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา 

บุคคลใดเคยทํากรรมชั่วไวแลว (กลับตัวได) หันมาทํา 
ดีปดกั้น บุคคลนั้นยอมทําใหโลกแจมใส เหมือนดังดวง 
จันทร อันพนจากเมฆหมอก 
[๑๓.๐๖] (๒๕/๒๓) 

ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๓๐ 

ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเฬ พหู 
เอวํ ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุ 

ชางดอกไม รอยพวงมาลัยไดมากมาย จากกองดอกไม 
กองหนึ่ง ฉันใด คนเราเกิดมาแลว ก็ควร (ใชชีวิตชาติ 
หนึ่งนี้) สรางความดีงามใหมาก ฉันนั้น 
[๑๓.๐๗] (๒๕/๑๔) 

ÿÿÿ 

อาปูรติ ธีโร ปฺุสฺส โถกํ โถกํป อาจินํ 
ธีรชนสรางความดีทีละนอย ก็เต็มเปยมไปดวยความด ี
[๑๓.๐๘] (๒๕/๑๙) 

ÿÿÿ 

สุโข ปฺุสฺส อุจฺจโย 
การสรางสมความดี นําสขุมาให 

[๑๓.๐๙] (๒๕/๑๙) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓. ความดี-ชั่ว 

๑๓๑ 

สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ ฯเปฯ ยทิทํ ปฺุานิ 
คําวา บุญ นี้ เปนชื่อของความสุข 

[๑๓.๑๐] (๒๕/๒๐๐) 
ÿÿÿ 

สยํ กตานิ ปฺุานิ ตํ เว อาเวณิยํ ธนํ 
ความดีที่ทําไวเองนี่แหละ  เปนทรพัยสวนเฉพาะของ 
ตัวแทๆ 
[๑๓.๑๑] (๒๗/๑๙๙๘) 

ÿÿÿ 

ปฺุํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ 
กระทั่งถึงคราวสิ้นชพี บุญก็ชวยใหสุขได 

[๑๓.๑๒] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๓๒ 

น ฆาสเหตูป กเรยฺย ปาป 
ไมควรทําบาป แมเพราะเห็นแกกนิ 

[๑๓.๑๓] (น.๒๗/๑๒๗๕) 
ÿÿÿ 

สกมฺมุนา หฺติ ปาปธมฺโม 
คนมีความชั่ว ยอมเดือดรอน เพราะกรรมของตน 

[๑๓.๑๔] (๑๓/๔๕๑) 
ÿÿÿ 

ปาป ปาเปน สุกรํ 
ความชั่ว คนชั่วทํางาย 

[๑๓.๑๕] (๒๕/๑๒๔) 
ÿÿÿ 

นตฺถิ ปาป อกุพฺพโต 
บาปไมมีแกผูไมทํา 

[๑๓.๑๖] (๒๕/๑๙) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓. ความดี-ชั่ว 

๑๓๓ 

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ 
ทํากรรมใดแลว รอนใจภายหลัง กรรมที่ทํานั้นไมด ี

[๑๓.๑๗] (๑๕/๒๘๑) 
ÿÿÿ 

ตฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ 

ทํากรรมใดแลว ไมรอนใจภายหลัง กรรมที่ทํานั้นแลด ี
[๑๓.๑๘] (๑๕/๒๘๑) 

ÿÿÿ 

สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ 

การที่ไมดี และไมเปนประโยชนแกตน ทํางาย 
[๑๓.๑๙] (๒๕/๒๒) 

ÿÿÿ 

ยํ เว หิตฺจ สาธฺุจ ตํ เว ปรมทุกฺกรํ 

การใดเปนประโยชนดวย ดีดวย 
การนั้นแล ทําไดยากอยางยิ่ง 

[๑๓.๒๐] (๒๕/๒๒) 
ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๓๔ 

สุกรํ สาธุนา สาธุ 
ความดี คนดี ทํางาย 

[๑๓.๒๑] (๒๕/๑๒๔) 
ÿÿÿ 

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ 
ความดี คนชั่ว ทํายาก 

[๑๓.๒๒] (๒๕/๑๒๔) 
ÿÿÿ 

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 
สัตวโลก ยอมเปนไปตามกรรม 

[๑๓.๒๓] (๑๓/๗๐๗) 
ÿÿÿ 

กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย 
กรรมยอมจําแนกสัตว คือใหทรามและประณีต 

[๑๓.๒๔] (๑๔/๕๙๖) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓. ความดี-ชั่ว 

๑๓๕ 

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ 
ทําดี ไดดี ทําชั่ว ไดชั่ว 

[๑๓.๒๕] (๑๕/๙๐๓) 
ÿÿÿ 

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ 

กรรมไมดี ยอมเผาผลาญในภายหลัง 
[๑๓.๒๖] (๑๕/๒๔๐) 

ÿÿÿ 

อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย 

ความชั่ว ไมทําเสียเลย ดีกวา 
[๑๓.๒๗] (๑๕/๒๔๐) 

ÿÿÿ 

ปาปานํ อกรณํ สุขํ 

การไมทําความชั่ว ใหเกิดความสขุ 
[๑๓.๒๘] (๒๕/๓๓) 

ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๓๖ 

กตฺจ สุกตํ เสยฺโย 
ความดี ทําไวแล ดีกวา 

[๑๓.๒๙] (๑๕/๒๔๐) 
ÿÿÿ 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา 
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ 

การไมทําความชั่วทั้งปวง ๑  การบําเพ็ญความดีให 
เพียบพรอม ๑  การชําระจิตใจใหผองใส ๑  สามขอนี้ 
คือคําสอนของพระพุทธเจา 
[๑๓.๓๐] (๒๕/๒๔) 

ÿÿÿ 

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ 
ธรรมนั่นแหละ รักษาผูประพฤติธรรม 

[๑๓.๓๑] (๒๖/๓๓๒) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓. ความดี-ชั่ว 

๑๓๗ 

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
ธรรมที่ประพฤติดีแลว นํามาซึ่งความสุข 

[๑๓.๓๒] (๒๖/๓๓๒) 
ÿÿÿ 

ธมฺมจารี สุขํ เสติ 
ผูประพฤติธรรม ยอมนอนเปนสขุ 

[๑๓.๓๓] (๒๕/๒๓) 
ÿÿÿ 

ธมฺมปติ สุขํ เสติ 
ผูอ่ิมใจในธรรม ยอมนอนเปนสุข 

[๑๓.๓๔] (๒๕/๑๖) 
ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๓๘ 

น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ 
ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ 

บัณฑิตไมประกอบความชั่ว เพราะเห็นแกความสุข 
สวนตัว 
[๑๓.๓๕] (๒๗/๑๔๖๗) 

ÿÿÿ 

ทุกฺเขน ผุฏา ขลิตาป สนฺตา 
ฉนฺทา จ โทสา น ชหนฺติ ธมฺมํ 

บัณฑิตนั้น ถึงถูกทุกขกระทบ ถึงพลาดพลั้งลง 
ก็คงสงบอยูได และไมละทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชัง 

[๑๓.๓๖] (๒๗/๑๔๖๗) 
ÿÿÿ 

น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน 
ไมพึงปรารถนาความสําเร็จแกตนโดยทางไมชอบธรรม 
[๑๓.๓๗] (๒๕/๑๖) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓. ความดี-ชั่ว 

๑๓๙ 

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ 
องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน 
องฺคํ ธนํ ชีวิตฺจาป สพฺพํ 
จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต 
พึงสละทรัพย เพื่อเห็นแกอวัยวะ 
พึงสละอวัยวะ ในเมื่อจะรักษาชีวิต 
พึงสละไดหมด ทั้งอวัยวะ ทรัพยและชีวิต 
ในเมื่อคํานึงถึงธรรม 

[๑๓.๓๘] (๒๖/๓๘๒) 
ÿÿÿ 

อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก 
ไมไดแตชอบธรรมดีกวา ถึงไดแตไมชอบธรรมจะดีอะไร 
[๑๓.๓๙] (๒๖/๓๘๒) 

ÿÿÿ



๑๓. บุญ-บาป, ธรรม-อธรรมฯ อมฤตพจนา 

๑๔๐ 

มรณํ ธมฺมิกํ เสยฺโย ยฺเจ ชีเว อธมฺมิกํ 
ตายอยางชอบธรรมดีกวา อยูอยางไมชอบธรรมจะมี 
คาอะไร 
[๑๓.๔๐] (๒๖/๓๘๐) 

ÿÿÿ 

ธมฺเม ิตํ น วิชหาติ กิตฺติ 
เกียรติไมทิ้งผูตั้งอยูในธรรม 

[๑๓.๔๑] (๒๒/๔๒) 
ÿÿÿ



๑๔. กรรม 

ยานิ กโรติ ปุริโส ตานิ อตฺตนิ ปสฺสติ 
คนทํากรรมใดไว ยอมเหน็กรรมนัน้ในตนเอง 

[๑๔.๐๑] (๒๗/๒๙๔) 
ÿÿÿ 

จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา อมิตฺเตเนว อตฺตนา 
คนพาลทรามปญญา ยอมดําเนินชีวิต โดยมีตนเองนั่น 
แหละเปนศัตรู 
[๑๔.๐๒] (๑๕/๒๘๑) 

ÿÿÿ



๑๔. กรรม อมฤตพจนา 

๑๔๒ 

ธฺํ ธนํ รชตํ ชาตรูป 
ปริคฺคหํ วาป ยทตฺถิ กิฺจิ 

ทาสา กมฺมกรา เปสฺสา เย จสฺส อนุชีวิโน 
สพฺพนฺนาทาย คนฺตพฺพํ สพฺพํ นิกฺขีปคามินํ 

ธัญญาหาร ทรัพยสิน เงินทอง หรือสมบัติที่ครอบครอง 
ไมวาอยางใดที่มีอยู  คนรับใช คนงาน คนอาศัย 
ทั้งหลายทุกอยาง ลวนพาเอาไปไมได ตองทิ้งไว 
ทั้งหมด 
[๑๔.๐๓] (๑๕/๓๙๒) 

ÿÿÿ 

ยฺจ กโรติ กาเยน วาจาย อุท เจตสา 
ตํ หิ ตสฺส สกํ โหติ ตฺจ อาทาย คจฺฉติ 

กรรมใด ทําไว ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจ กรรม 
นั่นแหละเปนสมบัติของเขา ซึ่งเขาจะพาเอาไป 
[๑๔.๐๔] (๑๕/๓๙๒) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๔. กรรม 

๑๔๓ 

มา ชาตึ ปุจฺฉ จรณฺจ ปุจฺฉ 
อยาถามถึงชาติกําเนิด จงถามถึงความประพฤต ิ

[๑๔.๐๕] (๑๕/๖๖๐) 
ÿÿÿ 

กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ 
เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ น โคตฺเตน ธเนน วา 

การงาน ๑ วิชา ๑ ธรรม ๑ ศีล ๑ ชีวิตอันอุดม ๑ คน 
บริสุทธ์ิดวยสิ่งทั้ง ๕ นี้ หาใชดวยตระกูลหรือดวย 
ทรัพยไม 
[๑๔.๐๖] (๑๕/๑๔๗) 

ÿÿÿ



๑๔. กรรม อมฤตพจนา 

๑๔๔



๑๕. กิเลส 

อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา 
ความอยากได ไมมีที่จบสิ้นเลย 

[๑๕.๐๑] (๒๓/๓๓๙) 
ÿÿÿ 

วิคติจฺฉานํ นโม กโรมเส 
ทานที่ตัดความอยากเสียได ขาพเจาขอกราบไหวเลย 
ทีเดียว 
[๑๕.๐๒] (๒๗/๓๓๙) 

ÿÿÿ



๑๕. กิเลส อมฤตพจนา 

๑๔๖ 

ลทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ 
โลภเขาแลว มองไมเหน็ธรรม 

อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โลโภ สหเต นรํ 
เมื่อความโลภเขาครอบงําคน เวลานั้นมีแตความมืดตื้อ 
[๑๕.๐๓] (๒๕/๒๖๘) 

ÿÿÿ 

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ 
ความอยาก ยอมชักพาคนไปตางๆ 

[๑๕.๐๔] (๑๕/๒๑๖) 
ÿÿÿ 

กาเมหิ โลกมฺหิ น หตฺถิ ติตฺติ 
ความอ่ิมดวยกามทั้งหลาย ไมมีในโลก 

[๑๕.๐๕] (๑๓/๔๕๑) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕. กิเลส 

๑๔๗ 

ภยมนฺตรโต ชาตํ ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ 
คนโกรธไมรูทนัวา ความโกรธนัน้ เปนภยัทีเ่กิดขึ้นภายใน 
[๑๕.๐๖] (๒๕/๒๖๘) 

ÿÿÿ 

กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ 
โกรธเขาแลว มองไมเห็นธรรม 

[๑๕.๐๗] (๒๕/๒๖๘) 
ÿÿÿ 

ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ 
คนโกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทํายาก ก็เหมือนทํางาย 
[๑๕.๐๘] (๒๓/๖๑) 

ÿÿÿ 

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ 
คนโกรธฆาไดแมแตมารดาของตน 

[๑๕.๐๙] (๒๓/๖๑) 
ÿÿÿ



๑๕. กิเลส อมฤตพจนา 

๑๔๘ 

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ 
ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแลว เขายอมเดือดรอน 
เหมือนถูกไฟไหม 
[๑๕.๑๐] (๒๓/๖๑) 

ÿÿÿ 

โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ 
คนมักโกรธยอมมีผิวพรรณไมงาม 

[๑๕.๑๑] (๒๓/๖๑) 
ÿÿÿ 

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ 
ฆาความโกรธได ยอมนอนเปนสุข 

[๑๕.๑๒] (๑๕/๑๙๙) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕. กิเลส 

๑๔๙ 

ยถาป รุจิรํ ปุปฺผํ วณฺณวนฺตํ อคนฺธกํ 
เอวํ สุภาสิตา วาจา อผลา โหติ อกุพฺพโต 

วาจาสุภาษิต ไมมีผลแกผูไมปฏิบัติ เหมือนดอกไมงาม 
ที่มีแตสี ไมมีกลิ่น 
[๑๕.๑๓] (๒๕/๑๔) 

ÿÿÿ 

ยถาป รุจิรํ ปุปฺผํ วณฺณวนฺตํ สคนฺธกํ 
เอวํ สุภาสิตา วาจา สผลา โหติ สุกุพฺพโต 

วาจาสุภาษิต ยอมมีผลแกผูปฏิบัติ เหมือนดังดอกไม 
งาม ที่มีทั้งสีสวย และกลิ่นอันหอม 
[๑๕.๑๔] (๒๕/๑๔) 

ÿÿÿ 

สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 
พูดดี เปนมงคลอันอุดม 

[๑๕.๑๕] (๒๕/๖) 
ÿÿÿ



๑๕. กิเลส อมฤตพจนา 

๑๕๐ 

กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคามํ เชติ ทุชฺชยํ 
ผูไมโกรธตอบคนโกรธ ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะไดยาก 
[๑๕.๑๖] (๒๖/๓๕๘) 

ÿÿÿ 

อุภินฺนมตฺถํ จรติ อตฺตโน จ ปรสฺส จ 
ปรํ สงฺกุปตํ ตฺวา โย สโต อุปสมฺมติ 

ผูใดรูวาคนอ่ืนโกรธแลว มีสติ ระงับได ผูนั้นชื่อวา 
บําเพ็ญประโยชนแกคนถึง ๒ คน คือ ทั้งแกตนเอง 
และแกคนอ่ืนนั้น 
[๑๕.๑๗] (๒๖/๓๕๘) 

ÿÿÿ



๑๖. คุณธรรม 

สจฺจํ เว อมตา วาจา 
คําสัตยแล เปนวาจาไมตาย 

[๑๖.๐๑] (๑๕/๗๔๐) 
ÿÿÿ 

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ 
สัจจะ เปนรสดียิง่กวาประดารส 

[๑๖.๐๒] (๒๕/๓๑๑) 
ÿÿÿ 

สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ 
ศรัทธา เปนมิตรคูใจของคน 

[๑๖.๐๓] (๑๕/๑๗๕) 
ÿÿÿ



๑๖. คุณธรรม อมฤตพจนา 

๑๕๒ 

สุขา สทฺธา ปติฏิตา 
ศรัทธาตั้งมั่นแลว นําสขุมาให 

[๑๖.๐๔] (๒๕/๓๓) 
ÿÿÿ 

สติ โลกสฺมิ ชาคโร 
สติ ทําใหตื่นอยูในโลก 

(ในโลกนี้ มีสติ จึงจะนับวาตื่น) 
[๑๖.๐๕] (๑๕/๒๑๗) 

ÿÿÿ 

สติมโต สทา ภทฺทํ 
คนมีสติ เทากับมีสิ่งนําโชคตลอดเวลา 

[๑๖.๐๖] (๑๕/๘๑๒) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๖. คุณธรรม 

๑๕๓ 

สติมโต สุเว เสยฺโย 
คนมีสตยิอมดีขึ้นทุกวัน 

[๑๖.๐๗] (๑๕/๘๑๒) 
ÿÿÿ 

อาทิ สีลํ ปติฏา จ กลฺยาณานฺจ มาตุกํ 
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย 

ศีลเปนเ บ้ืองตน เปนที่ตั้งอาศัย เปนมารดาของ 
กัลยาณธรรมทั้งหลาย เปนประมุขของธรรมทั่วไป 
ฉะนั้น ควรชําระศีลใหบริสุทธ์ิ 
[๑๖.๐๘] (๒๖/๓๗๘) 

ÿÿÿ 

สีลํ อาภรณํ เสฏํ 
ศีลเปนอาภรณอันประเสรฐิ 

[๑๖.๐๙] (๒๖/๓๗๘) 
ÿÿÿ



๑๖. คุณธรรม อมฤตพจนา 

๑๕๔ 

สีลํ กวจมพฺภุตํ 
ศีล เปนเกราะอยางอัศจรรย 

[๑๖.๑๐] (๒๖/๓๗๘) 
ÿÿÿ 

น ปรํ นาป อตฺตานํ วิหึสติ สมาหิโต 
ผูมีจิตใจตั้งมั่น ยอมไมเบียดเบียนคนอ่ืน และแม 
ตนเอง 
[๑๖.๑๑] (๒๗/๖๒๑) 

ÿÿÿ



๑๗. วาจา 

ยํ หิ กยิรา ตํ หิ วเท ยํ น กยิรา น ตํ วเท 
อกโรนฺตํ ภาสมานํ ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา 

จะทําสิ่งใด พึงพูดสิ่งนั้น สิ่งใดไมทํา ไมพึงพูดถึง 
บัณฑิตยอมหมายเอาไดวา คนไมทําดีแตพูด 
[๑๗.๐๑] (๒๗/๘๖๐) 

ÿÿÿ 

ยถาวาที ตถาการี 
พูดอยางใด ทําอยางนั้น 

[๑๗.๐๒] (๒๗/๖๐๕) 
ÿÿÿ 

หทยสฺส สทิสี วาจา 
วาจาเชนเดียวกับใจ 

[๑๗.๐๓] (๒๗/๕๖๐) 
ÿÿÿ



๑๗. วาจา อมฤตพจนา 

๑๕๖ 

ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส กุธารี ชายเต มุเข 
ยาย ฉินฺทติ อตฺตานํ พาโล ทุพฺภาสิตํ ภณํ 

คนเกิดมาชื่อวามีขวานเกิดติดปากมาดวย สําหรับให 
คนพาลใชฟนตัวเอง ในเวลาที่พูดคําชั่ว 
[๑๗.๐๔] (๒๕/๓๘๗) 

ÿÿÿ 

โย นินฺทิยํ ปสํสติ ตํ วา นินฺทติ โย ปสํสิโย 
วิจินาติ มุเขน โส กลิ กลินา เตน สุขํ น วินฺทติ 

ผูใด สรรเสริญคนควรนินทา หรือนินทาคนควร 
สรรเสริญ  ผูนั้นเอาปากเก็บกาลีไว จะไมไดพบสุข 
เพราะกาลีนั้น 
[๑๗.๐๕] (๒๑/๓) 

ÿÿÿ 

เอกํ ธมฺมํ อตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน 
วิติณฺณปรโลกสฺส นตฺถิ ปาป อการิยํ 

คนที่กาวลวงสัจธรรมอันเปนหนึ่งเดียวเสียแลว พูดจา 
มีแตคําเท็จ ไมคํานึงถึงปรโลก ความชั่วที่เขาจะไมทํา 
เปนไมมี 
[๑๗.๐๖] (๒๕/๒๓) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗. วาจา 

๑๕๗ 

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ 
ความสะอาด พึงทราบดวยถอยคําสํานวน 

[๑๗.๐๗] (น.๒๕/๑๓๔) 
ÿÿÿ 

สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมฺุเจ 
ควรเปลงวาจาไพเราะ ที่มีประโยชน 

[๑๗.๐๘] (๒๗/๑๓๘๓) 
ÿÿÿ 

วาจํ ปมฺุเจ กุสลํ นาติเวลํ 
ถึงวาจาดี ก็ไมควรกลาวใหเกินกาล 

[๑๗.๐๙] (๒๕/๔๒๓) 
ÿÿÿ



๑๗. วาจา อมฤตพจนา 

๑๕๘ 

นาติเวลํ ปภาเสยฺย น ตุณฺหี สพฺพทา สิยา 
อวิกิณฺณํ มิตํ วาจํ ปตฺเต กาเล อุทีรเย 

ไมควรพูดจนเกินกาล ไมควรนิ่งเสมอไป ควรกลาว 
วาจาที่ไมฟนเฝอ พอดีๆ ในเมื่อถึงเวลา 
[๑๗.๑๐] (๒๘/๙๖๖) 

ÿÿÿ 

อพทฺธา ตตฺถ พชฺฌนฺติ ยตฺถ พาลา ปภาสเร 
คนพาล ยังไมถูกผูก แตพอพูดในเรื่องใด ก็ถูกมัดตัวใน 
เรื่องนั้น 

พทฺธาป ตตฺถ มุจฺจนฺติ ยตฺถ ธีรา ปภาสเร 
คนมีปญญา แมถูกผูกมัดอยู พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได 
ในเรื่องนั้น 
[๑๗.๑๑] (๒๗/๑๒๐) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย 

วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย 
วัยสิ้นไปตามคืนและวัน 

[๑๘.๐๑] (๑๕/๑๗๓) 
ÿÿÿ 

ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ 
วันคืนลวงไป ชีวิตของคนก็พรองลงไป จากประโยชน 
ที่จะทํา 
[๑๘.๐๒] (๒๖/๓๕๙) 

ÿÿÿ 

รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ 
คืนวัน ไมผานไปเปลา 

[๑๘.๐๓] (๒๘/๔๓๙) 
ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๖๐ 

อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย 
วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ 

กาลเวลาลวงไป วันคืนผานพนไป วัยก็หมดไปทีละ 
ตอนๆ ตามลําดับ 
[๑๘.๐๔] (๑๕/๓๐๐) 

ÿÿÿ 

รูป ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ 
รูปกายของสัตวยอมรวงโรยไป แตชื่อและโคตรไม 
เสื่อมสลาย 
[๑๘.๐๕] (๑๕/๒๑๐) 

ÿÿÿ 

ทหราป จ เย วุฑฺฒา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา 
อฑฺฒา เจว ทลิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา 

ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี ทั้ง 
คนจน ลวนเดินหนาไปหาความตายทั้งหมด 
[๑๘.๐๖] (๑๐/๑๐๘) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๖๑ 

น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิฺจิ 
เมื่อตาย ทรัพยสักนิดก็ติดตามไปไมได 

[๑๘.๐๗] (๑๓/๔๕๑) 
ÿÿÿ 

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา 
กาลเวลายอมกลืนกินสัตวทั้งหลาย พรอมกันไปกับตัว 
มันเอง 
[๑๘.๐๘] (๗/๓๔๐) 

ÿÿÿ 

ตํ ตฺเจ อนุโสเจยฺย ยํ ยํ ตสฺส น วิชฺชติ 
อตฺตานมนุโสเจยฺย สทา มจฺจุวสํ ปตฺตํ 

ถาบุคคลจะเศราโศกถึงคนที่ไมมีอยูแกตน คือผูที่ตาย 
ไปแลวไซร ก็ควรจะเศราโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยูใน 
อํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา 
[๑๘.๐๙] (๒๗/๖๑๑) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๖๒ 

น เหว ติฏํ นาสีนํ น สยานํ น ปตฺถคุ  
อายุสังขาร ใชจะประมาทไปตามสัตวผูยืน นั่ง นอน 
หรือเดินอยู ก็หาไม 
[๑๘.๑๐] (๗/๖๑๒) 

ÿÿÿ 

ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ ตตฺราป สรตี วโย 
วัยยอมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา 

[๑๘.๑๑] (๒๗/๖๑๒) 
ÿÿÿ 

ตตฺถตฺตนิ วตปฺปนฺเถ วินาภาเว อสํสเย 
ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ จวิตํ อนนุโสจิยํ 

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอยางนี้ ความพลัดพรากจากกันก็ตอง 
มีโดยไมตองสงสัย หมูสัตวที่ยังเหลืออยูควรเมตตา 
เอ้ือเอ็นดูกัน ไมควรจะมัวเศราโศกถึงผูที่ตายไปแลว 
[๑๘.๑๒] (๒๗/๖๑๓) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๖๓ 

ยถาป ทารโก จนฺทํ คจฺฉนฺตํ อนุโรทติ 
เอวํ สมฺปทเมเวตํ โย เปตมนุโสจติ 
ทยฺหมาโน น ชานาติ าตีนํ ปริเทวิตํ 
ตสฺมา เอตํ น โสจามิ คโต โส ตสฺส ยา คติ 

ผูที่ เศร าโศกถึงคนตาย ก็ เหมือนเด็กรองไหขอ 
พระจันทรที่โคจรไปในอากาศ คนตายถูกเผาอยู ยอม 
ไมรูวาญาติคร่ําครวญถึง เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไม 
เศราโศก เขาไปแลวตามวิถีทางของเขา 
[๑๘.๑๓] (๒๗/๗๒๐) 

ÿÿÿ 

ผลานมิว ปกฺกานํ นิจฺจํ ปตนโต ภยํ 
เอวํ ชาตาน มจฺจานํ นิจฺจํ มรณโต ภยํ 

ผลไมสุกแลว ก็หว่ันแตจะตองรวงหลนไปตลอดเวลา 
ฉันใด สัตวทั้งหลายเกิดมาแลวก็หว่ันแตจะตายอยู 
ตลอดเวลา ฉันนั้น 
[๑๘.๑๔] (๒๗/๑๕๖๘) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๖๔ 

สายเมเก น ทิสฺสนฺติ ปาโต ทิฏา พหู ชนา 
ปาโต เอเก น ทิสฺสนฺติ สายํ ทิฏา พหู ชนา 

ตอนเชา ยังเห็นกันอยูมากคน พอตกเย็น บางคนก็ 
ไมเห็น เมื่อเย็น ยังเห็นกันอยูมากคน ตกถึงเชา บางคน 
ก็ไมเห็น 
[๑๘.๑๕] (๒๗/๑๕๖๙) 

ÿÿÿ 

เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ เอโกว ชายเต กุเล 
สํโยคปรมาเตฺวว สมฺโภคา สพฺพปาณินํ 

จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว ความสัมพันธ 
ของสัตวทั้งหลาย ก็เพียงแคไดมาพบปะเกี่ยวของกัน 
เทานั้น 
[๑๘.๑๖] (๒๗/๑๕๗๓) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๖๕ 

น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปตา นป พนฺธวา 
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ าตีสุ ตาณตา 

เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงํา ไมวาบุตรไมวาบิดา ไมวา 
ญาติพวกพอง ถึงจะมี ก็ชวยตานทานไมได จะหาที่ 
ปกปองในหมูญาติ เปนอันไมมี 
[๑๘.๑๗] (๒๕/๓๐) 

ÿÿÿ 

น หิ รุณฺณํ วา โสโก วา ยา วฺา ปริเทวนา 
น ตํ เปตานมตฺถาย เอวํ ติฏนฺติ าตโย 

การรองไห ความเศราโศก หรือการคร่ําครวญร่ําไร 
ใดๆ ยอมไมเกิดประโยชนแกผูลวงลับไปแลว ผูที่ตาย 
แลวก็คงอยูอยางเดิมนั่นเอง 
[๑๘.๑๘] (๒๕/๘) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๖๖ 

น หิ รุณฺเณน โสเกน สนฺตึ ปปฺโปติ เจตโส 
ภิยฺยสฺสุปฺปชฺชเต ทุกฺขํ สรีรํ จุปหฺติ 

การรองไห หรือเศราโศก จะชวยใหจิตใจสงบสบาย ก็ 
หาไม ทุกขยิ่งเกิดเพิ่มพูนทับทวี ทั้งรางกายก็พลอย 
ทรุดโทรม 
[๑๘.๑๙] (๒๕/๓๘๐) 

ÿÿÿ 

กีโส วิวณฺโณ ภวติ หึสมตฺตานมตฺตนา 
น เตน เปตา ปาเลนฺติ นิรตฺถา ปริเทวนา 

เมื่อโศกเศราไป ก็เทากับทํารายตัวเอง รางกายจะ 
ผายผอม ผิวพรรณจะซูบซีดหมนหมอง สวนผูที่ตาย 
ไปแลว ก็เอาความโศกเศรานั้นไปชวยอะไรตัวไมได 
ความร่ําไรรําพัน ยอมไรประโยชน 
[๑๘.๒๐] (๒๕/๓๘๐) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๖๗ 

โสกมปฺปชหํ ชนฺตุ ภิยฺโย ทุกฺขํ นิคจฺฉติ 
อนุตฺถุนนฺโต กาลกตํ โสกสฺส วสมนฺวคู 

คนที่สลัดความเศราโศกไมได มัวทอดถอนถึงคนที่จาก 
ไปแลว ตกอยูในอํานาจของความโศก ยอมประสบ 
ความทุกขหนักยิ่งขึ้น 
[๑๘.๒๑] (๒๕/๓๘๐) 

ÿÿÿ 

อฺเป ปสฺส คมิเน ยถากมฺมูปเค นเร 
มจฺจุโน วสมาคมฺม ผนฺทนฺเตวิธ ปาณิโน 

ดูสิ!  ถึงคนอ่ืนๆ ก็กําลังเตรียมตัวเดินทางไปตาม 
ยถากรรม ที่นี่สัตวทั้งหลายเผชิญกับอํานาจของพญา 
มัจจุราชเขาแลว กําลังดิ้นรนกันอยูทั้งนั้น 
[๑๘.๒๒] (๒๕/๓๘๐) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๖๘ 

ตสฺมา อรหโต สุตฺวา วิเนยฺย ปริเทวิตํ 
เปตํ กาลกตํ ทิสฺวา เนโส ลพฺภา มยา อิติ 

เพราะฉะนั้น สาธุชน สดับคําสอนของทานผูไกลกิเลส 
แลว  พึงกําจัดความร่ําไรรําพันเสีย เห็นคนลวงลับ 
จากไป  ก็ทําใจไดวา ผูที่ลวงลับไปแลว เราจะขอให 
เปนอยูอีก ยอมไมได 
[๑๘.๒๓] (๒๕/๓๘๐) 

ÿÿÿ 

สุปเนน ยถาป สงฺคตํ ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ 
เอวมฺป ปยายิกํ ชนํ เปตํ กาลกตํ น ปสฺสติ 

คนที่รักใคร ตายจากไปแลว ยอมไมไดพบเห็นอีก 
เหมือนคนตื่นขึ้นไมเห็นสิ่งที่ไดพบในฝน 
[๑๘.๒๔] (๒๕/๔๑๓) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๖๙ 

ยสฺส รตฺยา วิวสาเน อายุ อปฺปตรํ สิยา 
วันคืนเคลื่อนคลอย อายุเหลือนอยเขาทุกที 

[๑๘.๒๕] (๒๘/๔๓๗) 
ÿÿÿ 

มจฺจุนาพฺภหโต โลโก ชราย ปริวาริโต 
สัตวโลกถูกมฤตยูห้ําหั่น ถูกชราปดลอม 

[๑๘.๒๖] (๒๘/๔๓๙) 
ÿÿÿ 

ยถา วาริวโห ปูโร คจฺฉํ น ปริวตฺตติ 
เอวมายุ มนุสฺสานํ คจฺฉํ น ปริวตฺตติ 

แมน้ําเต็มฝง ไมไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของ 
มนุษยทั้งหลายยอมไมเวียนกลับมาสูวัยเด็กอีก ฉันนั้น 
[๑๘.๒๗] (๒๘/๔๓๙) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๗๐ 

ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส 
กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช 

เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยูนี้ ทุกคนควรกระทํากิจ 
หนาที่ และไมพึงประมาท 
[๑๘.๒๘] (๒๕/๓๘๗) 

ÿÿÿ 

ปาปฺจ เม นตฺถิ กตํ กุหิฺจิ 
ตสฺมา น สงฺเก มรณาคมาย 

ขาพเจาไมมีความชั่ว ซึ่งทําไว ณ ที่ไหนๆ เลย  ฉะนั้น 
ขาพเจาจึงไมหวั่นเกรงความตายที่จะมาถึง 
[๑๘.๒๙] (๒๘/๑๐๐๐) 

ÿÿÿ 

ธมฺเม ิโต ปรโลกํ น ภาเย 
ตั้งอยูในธรรมแลว ไมตองกลัวปรโลก 

[๑๘.๓๐] (๑๕/๒๐๘) 
ÿÿÿ



๑๙. พนทุกข-พบสุข 

ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ 
นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ 
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา 
มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏปาท 

ไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นนิทา สรรเสรญิ สขุ 
และทุกข  สิ่งเหลานีเ้ปนธรรมดาในหมูมนษุย  ไมมีความ 
เที่ยงแทแนนอน อยาเศราโศกเลย ทานจะโศกเศราไปทําไม 
[๑๙.๐๑] (๒๗/๖๑๕) 

ÿÿÿ 

อสาตํ สาตรูเปน ปยรูเปน อปฺปยํ 
ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน ปมตฺตมติวตฺตติ 

ผูที่มัวเพลินประมาทอยูกับสิ่งที่ชอบใจ สิ่งที่รัก และสิง่ 
ที่เปนสุข จะถูกสิ่งที่ไมชอบ ไมรัก และความทุกข เขา 
ครอบงํา 
[๑๙.๐๒] (๒๓/๑๐๐) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๗๒ 

หิรํฺ เม สุวณฺณํ เม เอสา รตฺตินฺทิวา กถา 
ทุมฺเมธานํ มนุสฺสานํ อริยธมฺมํ อปสฺสตํ 

พวกมนุษยผูออนปญญา ไมเห็นอารยธรรม สนทนา 
ถกเถียงกันทั้งวันทั้งคืน แตในเรื่องวา เงินของเรา 
ทองของเรา 
[๑๙.๐๓] (๒๗/๒๘๗) 

ÿÿÿ 

ยาวเทวสฺสหู กิฺจิ ตาวเทว อขาทิสุ 
ตราบใดยังมีชิ้นเนื้อคาบไวนิดหนอย ตราบนั้นก็ยังถูก 
กลุมรุมยื้อแยง 
[๑๙.๐๔] (๒๗/๖๑๙) 

ÿÿÿ 

น หึสนฺติ อกิฺจนํ 
ไมมีอะไรเลย ไมมีใครเบียดเบียน 

[๑๙.๐๕] (๒๗/๖๑๙) 
ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๗๓ 

นาพฺภตีตหโร โสโก นานาคตสุขาวโห 
ความโศกนําสิ่งลวงแลวคืนมาไมได ความโศกไมอาจ 
นํามาซึ่งความสุขในอนาคต 
[๑๙.๐๖] (๒๗/๗๒๓) 

ÿÿÿ 

โสจํ ปณฺฑุกิโส โหติ ภตฺตฺจสฺส น รุจฺจติ 
อมิตฺตา สุมนา โหนฺติ สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต 

มัวเศร าโศกอยู  ก็ซูบผอมลง อาหารก็ ไมอยาก 
รับประทาน ศัตรูก็พลอยดีใจ ในเมื่อเขาถูกลูกศรแหง 
ความโศกเสียบแทงย่ําแยอยู 
[๑๙.๐๗] (๒๗/๗๒๔) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๗๔ 

โย อตฺตโน ทุกฺขมนานุปุฏโ 
ปเวทเย ชนฺตุ อกาลรูเป 
อานนฺทิโน ตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา 
หิเตสิโน ตสฺส ทุกฺขี ภวนฺติ 

ผูใด พอใครถามถึงทุกขของตน ก็บอกเขาเรื่อยไป ทั้ง 
ที่มิใชกาลอันควร ผูนั้นจะมีแตมิตรชนิดเจาสําราญ 
สวนผูหวังดีตอเขาก็มีแตทุกข 
[๑๙.๐๘] (๒๗/๑๗๘๒) 

ÿÿÿ 

กาลฺจ ตฺวาน ตถาวิธสฺส 
เมธาวินํ เอกมนํ วิทิตฺวา 
อกฺเขยฺย ติปฺปานิ ปรสฺส ธีโร 
สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมฺุเจ 

คนฉลาด พึงรูจักกาลอันควร กําหนดเอาคนมีความคิด 
ที่รวมใจกันไดแลว จึงบอกทุกขรอน โดยกลาววาจา 
สละสลวยไดถอยไดความ 
[๑๙.๐๙] (๒๗/๑๓๘๓) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๗๕ 

อนาคตปฺปชปฺปาย อตีตสฺสานุโสจนา 
เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ นโฬว หริโต ลุโต 

ชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงสิ่งที่ยัง 
ไมมาถึง และหวนละหอยถึงความหลังอันลวงแลว จึง 
ซูบซีดหมนหมองเสมือนตนออสด ที่เขาถอนทึ้งขึ ้น 
ทิ้งไวที่ในกลางแดด 
[๑๙.๑๐] (๑๕/๒๒) 

ÿÿÿ 

ชคฺคํ น สงฺเกมิ นป เภมิ โสตฺตุ  
รตฺตินฺทิวา นานุปตนฺติ มามํ 
หานึ น ปสฺสามิ กุหิฺจิ โลเก 
ตสฺมา สุเป สพฺพภูตานุกมฺป 

เราเดินทางไปในแดนสัตวราย ก็ไมหวาดหว่ัน ถึงจะ 
นอนหลับในที ่เชนนั ้น ก็ไมกลัวเกรง คืนวันผานไป 
ไมมีอะไรใหเราเดือดรอน เรามองไมเห็นวามีอะไรที่ 
เราจะเสีย ณ ที่ไหนในโลก เพราะฉะนั้น เราจึงนอน 
สบาย ใจก็คิดแตจะชวยเหลือปวงสัตว 
[๑๙.๑๑] (๑๕/๔๕๔) 

ÿÿÿ



๑๘. ชีวิต-ความตาย อมฤตพจนา 

๑๗๖ 

สุขํ วต ตสฺส น โหติ กิฺจิ 
ผูไมมีอะไรคางใจกังวล ยอมมีแตความสุขหนอ 

[๑๙.๑๒] (๒๕/๕๕) 
ÿÿÿ 

สกิฺจนํ ปสฺส วิหฺมานํ 
ดูสิ! คนมีหวงกงัวล วุนวายอยู 

[๑๙.๑๓] (๒๕/๕๕) 
ÿÿÿ 

อตีตํ นานุโสจนฺติ นปฺปชปฺปนฺติ นาคตํ 
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ เตน วณฺโณ ปสีทติ 

ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมฝนเพอถึง 
สิ่งที่ยังไมมาถึง ดํารงอยูดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน ฉะนั้น 
ผิวพรรณจึงผองใส 
[๑๙.๑๔] (๑๕/๒๒) 

ÿÿÿ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๘. ชีวิต-ความตาย 

๑๗๗ 

สุขิโน วตารหนฺโต 
ทานผูไกลกิเลส มีความสขุจริงหนอ 

[๑๙.๑๕] (๑๗/๑๕๓) 
ÿÿÿ 

ยถาป อุทเก ชาตํ ปุณฺฑรีกํ ปวฑฺฒติ 
โนปลิปฺปติ โตเยน สุจิคนฺธํ มโนรมํ 
ตเถว จ โลเก ชาโต พุทฺโธ โลเก วิหรติ 
โนปลิปฺปติ โลเกน โตเยน ปทุมํ ยถา 

ดอกบัว เกิดและเจริญงอกงามในน้ํา แตไมติดน้ํา ทั้ง 
สงกลิ่นหอม ชื่นชูใจใหรื่นรมย ฉันใด พระพุทธเจา 
ทรงเกิดในโลกและอยูในโลก แตไมติดโลก เหมือนบัว 
ไมติดน้ํา ฉันนั้น 
[๑๙.๑๖] (๒๖/๓๘๔) 

ÿÿÿ
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อมฤตพจนา ดัชนี 
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กิน, ๐๙.๓๐; ๑๐.๑๔; ๑๐.๑๖; 
๑๐.๒๐; ๑๓.๑๓; ๑๘.๐๘ 

กุญชร, ๐๔.๐๔ 
เก็บ, ๐๖.๐๓; ๑๐.๑๔; ๑๗.๐๕ 
เกลาผม, ๐๑.๒๒ 
เกลือกกลั้ว, ๐๙.๐๕; ๐๙.๐๗ 
เกิด, ๐๑.๐๖; ๐๑.๒๘; ๐๓.๐๖; 
๐๔.๐๘; ๐๕.๑๒; ๐๕.๑๙; 
๐๗.๒๓; ๐๗.๓๓; ๐๘.๑๒; 
๐๙.๒๐; ๐๙.๓๖; ๑๐.๒๑; 
๑๑.๐๑; ๑๑.๐๒; ๑๒.๒๑; 
๑๒.๒๒; ๑๒.๒๓; ๑๒.๓๑; 
๑๓.๐๗; ๑๓.๒๘; ๑๕.๐๖; 
๑๗.๐๔; ๑๘.๑๔; ๑๘.๑๖; 
๑๘.๑๘; ๑๘.๑๙; ๑๙.๑๖ 

เกิดความสุข ๑๓.๒๘ 
เกิดสุข, ๐๗.๓๓; ๐๙.๓๖; ๑๑.๐๑; 
๑๑.๐๒ 

เกิดมีเร่ืองราว, ๐๙.๓๖ 
เกิดเร่ืองราว ๐๑.๐๖ 

เกิดเหตุ, ๐๑.๐๖ 
เกิน  ๐๘.๑๔; ๐๙.๒๙; ๐๙.๓๓; 
๑๑.๐๕; ๑๗.๐๙; ๑๗.๑๐ เกิน 
กาล, ๑๗.๐๙; ๑๗.๑๐ 

เกียจคราน, ๐๑.๐๗; ๐๑.๑๒; 
๐๕.๑๘; ๐๖.๑๖; ๐๗.๐๕ 

เกียดกัน, ๐๗.๑๑ 
เกียรติ, ๐๔.๑๗; ๑๓.๔๑ 
แกเปลา ๐๑.๒๐, แกเหมือนโคถึก 
๐๔.๐๗ 

แกเฒา, ๐๘.๐๖; ๑๐.๑๙ 
โกรธ, ๐๑.๐๗; ๐๖.๑๖; ๐๗.๔๘; 
๐๙.๐๑; ๑๒.๒๐; ๑๕.๐๖; 
๑๕.๐๗; ๑๕.๐๘; ๑๕.๐๙; 
๑๕.๑๐; ๑๕.๑๑; ๑๕.๑๒; 
๑๕.๑๖; ๑๕.๑๗ -ความโกรธ 
๑๒.๒๐; ๑๕.๐๖; ๑๕.๑๐; 
๑๕.๑๒ 

โกรธกริ้ว, ๑๒.๒๐ 
ใกล, ๐๙.๑๑; ๐๙.๑๒; ๐๙.๑๓; 
๐๙.๑๔ 

ไกล, ๐๙.๑๑; ๐๙.๑๒; ๑๘.๒๓; 
๑๙.๑๕ 

ขม, ๐๙.๑๕; ๑๒.๑๗; ๑๒.๒๗ 
ขมข่ี, ๐๙.๑๕
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ขมเหง, ๑๒.๒๗ 
ขยัน, ๐๑.๐๘; ๐๔.๑๘; ๐๖.๐๑; 
๐๖.๐๕; ๐๖.๑๘; ๐๗.๑๓; 
๐๗.๒๙ คนขยัน, ๐๗.๑๓; 
๐๗.๒๙ 

ขยันทํางาน, ๐๖.๐๕ 
ขยันในหนาที่, ๐๖.๑๘ 
ขยันหมั่นเพียร, ๐๔.๑๘ 
ขยัน เอาธุระ, ๐๖.๐๑ 
ขวนขวาย, ๐๒.๓๖; ๐๗.๔๓ 
ของกินของใช, ๑๐.๒๐ 
ของอรอย, ๑๐.๑๗; ๑๐.๒๐ 
ขาวตื่นเตน, ๐๑.๐๖ 
ขาวน้ําบริบูรณ, ๐๑.๐๖ 
ขาราชการ, ๑๒.๒๗ 
ขุดโคน, ๐๒.๑๓ 
ขุนมัว, ๐๕.๐๙ 
ขุมกําลัง, ๐๑.๒๙ 
ขุมทรัพย, ๐๙.๑๕; 
เขนฆา, ๑๐.๐๒ 
เขมแข็ง, ๑๒.๓๕ 
แข็ง, ๐๑.๓๔; ๑๒.๓๕ 

คดโกง, ๐๖.๐๖ 
คน, ๐๑.๐๑; ๐๑.๐๓; ๐๑.๐๔; 
๐๑.๐๕; ๐๑.๐๖; ๐๑.๑๐; 

๐๑.๑๑; ๐๑.๑๓; ๐๑.๑๔; 
๐๑.๒๐; ๐๑.๒๒; ๐๑.๒๘; 
๐๑.๒๙; ๐๑.๓๐; ๐๑.๓๑; 
๐๑.๓๓; ๐๒.๐๑; ๐๒.๐๖; 
๐๒.๑๑; ๐๒.๑๕; ๐๒.๒๐; 
๐๒.๒๔; ๐๒.๒๙; ๐๒.๓๐; 
๐๒.๓๔; ๐๓.๑๓; ๐๓.๑๔; 
๐๔.๐๔; ๐๔.๐๕; ๐๔.๐๖; 
๐๔.๐๗; ๐๔.๐๙; ๐๔.๑๑; 
๐๔.๑๘; ๐๔.๒๐; ๐๕.๐๓; 
๐๕.๐๖; ๐๕.๑๑; ๐๕.๑๒; 
๐๕.๑๓; ๐๕.๑๕; ๐๕.๒๐; 
๐๕.๒๓; ๐๕.๒๗; ๐๕.๒๘; 
๐๖.๑๖; ๐๖.๑๗; ๐๖.๑๘; 
๐๗.๐๑; ๐๗.๐๓; ๐๗.๐๔; 
๐๗.๐๕; ๐๗.๐๘; ๐๗.๑๑; 
๐๗.๑๓; ๐๗.๑๙; ๐๗.๒๓; 
๐๗.๒๙; ๐๗.๓๓; ๐๗.๓๖; 
๐๗.๔๔; ๐๗.๔๘; ๐๗.๔๙; 
๐๘.๐๒; ๐๘.๑๑; ๐๘.๑๕; 
๐๙.๐๓; ๐๙.๐๔; ๐๙.๐๖; 
๐๙.๐๗; ๐๙.๐๘; ๐๙.๐๙; 
๐๙.๑๒; ๐๙.๑๓; ๐๙.๑๕; 
๐๙.๑๖; ๐๙.๑๙; ๐๙.๒๑; 
๐๙.๒๒; ๐๙.๒๓; ๐๙.๒๔; 
๐๙.๒๕; ๐๙.๒๖; ๐๙.๒๗;
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๐๙.๒๘; ๐๙.๓๐; ๐๙.๓๑; 
๐๙.๓๒; ๐๙.๓๓; ๐๙.๓๕; 
๐๙.๓๘; ๑๐.๐๑; ๑๐.๐๒; 
๑๐.๐๓; ๑๐.๐๔; ๑๐.๐๕; 
๑๐.๐๖; ๑๐.๑๐; ๑๐.๑๓; 
๑๐.๑๔; ๑๐.๑๕; ๑๐.๑๖; 
๑๐.๑๙; ๑๐.๒๐; ๑๐.๒๑; 
๑๐.๒๖; ๑๑.๐๔; ๑๑.๐๕; 
๑๑.๐๖; ๑๒.๑๐; ๑๒.๑๒; 
๑๒.๑๔; ๑๒.๑๗; ๑๒.๑๙; 
๑๒.๒๗; ๑๒.๓๐; ๑๒.๓๓; 
๑๒.๓๔; ๑๓.๐๔; ๑๓.๐๗; 
๑๓.๑๔; ๑๓.๑๕; ๑๓.๒๑; 
๑๓.๒๒; ๑๔.๐๑; ๑๔.๐๒; 
๑๔.๐๓; ๑๔.๐๖; ๑๕.๐๓; 
๑๕.๐๔; ๑๕.๐๖; ๑๕.๐๘; 
๑๕.๐๙; ๑๕.๑๑; ๑๕.๑๖; 
๑๕.๑๗; ๑๖.๐๓; ๑๖.๐๖; 
๑๖.๐๗; ๑๖.๑๑; ๑๗.๐๑; 
๑๗.๐๔; ๑๗.๐๕; ๑๗.๐๖; 
๑๗.๑๑; ๑๘.๐๒; ๑๘.๐๖; 
๑๘.๐๙; ๑๘.๑๓; ๑๘.๑๕; 
๑๘.๑๖; ๑๘.๒๑; ๑๘.๒๒; 
๑๘.๒๓; ๑๘.๒๔; ๑๘.๒๘; 
๑๙.๐๙; ๑๙.๑๓ 

คนกลาหาญ, ๐๑.๐๖ 

คนโกรธ, ๑๕.๐๖; ๑๕.๐๘; 
๑๕.๐๙; ๑๕.๑๖ 

คนขยัน, ๐๗.๑๓; ๐๗.๒๙ 
คนคุนเคย, ๐๘.๑๑; ๐๙.๓๒ 
คนคูเวร, ๐๓.๑๓ 
คนโง, ๐๕.๑๒; ๐๕.๒๘; -คนโง 
เขลา, ๐๕.๒๘ 

คนจน, ๑๘.๐๖ 
คนใจการุณย, ๑๐.๑๕ 
คนฉลาด, ๐๕.๐๖; ๐๗.๒๓; 
๐๗.๓๓; ๑๐.๑๐; ๑๙.๐๙ 

คนชั่ว, ๐๙.๒๘; ๑๒.๓๐; ๑๓.๑๕; 
๑๓.๒๒ 

คนดี, ๐๙.๒๔; ๑๐.๐๔; ๑๐.๐๕; 
๑๐.๒๖; ๑๓.๒๑ 

คนเดือดรอน, ๑๐.๐๓ 
คนตาย, ๐๗.๑๙; ๑๘.๑๓ 
คนทรามปญญา, ๐๑.๒๘ 
คนทํารายตน, ๐๒.๑๑ 
คนที่ขยันในหนาที่, ๐๖.๑๘ 
คนที่เปนใหญ, ๑๒.๑๒ 
คนที่ฝกแลว, ๐๔.๐๕ 
คนที่ไมรูจักประโยชนตน, ๐๗.๔๘ 
คนที่รัก, ๐๑.๐๖; ๑๘.๒๔ 
คนที่เลาเรียนนอย, ๐๔.๐๗
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คนที่สมบูรณดวยความรูและความ 
ประพฤติ, ๐๔.๒๐ 

คนน่ังน่ิง, ๐๑.๓๐ 
คนประมาท, ๐๗.๑๙ 
คนประเสริฐ, ๐๑.๑๔; ๐๔.๐๕ 
คนพาล, ๐๑.๑๑; ๐๑.๒๙; ๐๑.๓๓; 
๐๙.๐๗; ๐๙.๐๙; ๐๙.๑๓; 
๐๙.๒๑; ๐๙.๒๒; ๑๑.๐๖; 
๑๒.๓๓; ๑๒.๓๔; ๑๔.๐๒; 
๑๗.๐๔; ๑๗.๑๑; ๑๘.๐๖ 

คนพาลทรามปญญา, ๑๔.๐๒ 
คนพูดมาก,๐๑..๓๐ คนพูด 
พอประมาณ, ๐๑.๓๐; 

คนมี, ๐๔.๑๑; ๐๕.๑๑; ๑๕.๑๒; 
๐๕.๒๐; ๐๕.๒๘; ๐๖.๑๗; 
๐๗.๐๔; ๐๙.๑๕; ๑๐.๐๖; 
๑๓.๑๔; ๑๖.๐๖; ๑๖.๐๗; 
๑๗.๑๑; ๑๘.๐๖; ๑๙.๐๙; 
๑๙.๑๓ 

คนมีความคิด, ๑๙.๐๙ 
คนมีปญญา, ๐๔.๑๑; ๐๕.๑๑; 
๐๕.๑๒; ๐๕.๒๐; ๐๕.๒๘; 
๐๖.๑๗; ๐๗.๔๐; ๐๙.๑๕; 
๑๐.๐๖; ๑๗.๑๑ 

คนมีสติ, ๑๖.๐๖; ๑๖.๐๗; 
คนไมทําดีแตพูด, ๑๗.๐๑ 

คนไรที่พึ่ง, ๐๒.๐๑ 
คนลวงทุกข, ๐๗.๐๘ 
คนเลว, ๐๑.๑๔; ๐๙.๒๓; ๐๙.๒๗; 
๐๙.๓๕ 

คนเลวทราม, ๐๙.๒๗ 
คนสกปรก, ๐๒.๓๔ 
คนออนปญญา, ๐๗.๓๖ 
คนรับใช, คนงาน, คนอาศัย, 
๑๔.๐๓ 

คนลวงลับจากไป, ๑๘.๒๓ 
คนหนักแนน, ๐๑.๐๖ 
คนอื่น, ๐๑.๒๘; ๐๑.๒๙; ๐๒.๑๕; 
๐๒.๒๙; ๐๒.๓๐; ๑๐.๐๑; 
๑๐.๑๓; ๑๑.๐๕; ๑๕.๑๗; 
๑๖.๑๑; ๑๘.๒๒ 

คบ, ๐๘.๑๕; ๐๙.๐๓; ๐๙.๐๕; 
๐๙.๐๖; ๐๙.๐๗; ๐๙.๐๘; 
๐๙.๑๕; ๐๙.๑๗; ๐๙.๑๘; 
๐๙.๒๓; ๐๙.๒๔; ๐๙.๒๕; 
๐๙.๒๖; ๐๙.๒๗ 

คบหา, ๐๙.๐๓; ๐๙.๐๕; ๐๙.๐๗; 
๐๙.๐๘; ๐๙.๒๖ 

คนหา, ๐๔.๑๒ 
ครองเรือน, ๐๑.๐๘; ๑๐.๐๖ 
ครอบงํา, ๑๕.๐๓; ๑๘.๑๗; 
๑๙.๐๒
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คร่ําครวญ, ๐๕.๒๘; ๑๘.๑๓; 
๑๘.๑๘ 

คฤหัสถ, ๐๑.๐๗ 
คละคลุง, ๐๙.๐๗ 
ควบคุม, ๐๓.๑๒ 
ความคิด, ๐๑.๐๒; ๐๕.๑๘; 
๑๒.๓๒; ๑๙.๐๙ 

ความเคารพรัก, ๐๘.๐๔ 
ความชวยเหลือ, ๐๙.๒๗ 
ความชั่ว, ๐๒.๐๙; ๐๙.๐๕; 
๐๙.๑๖; ๐๙.๓๘; ๑๒.๑๔; 
๑๓.๐๓; ๑๓.๐๔; ๑๓.๑๔; 
๑๓.๑๕; ๑๓.๒๗; ๑๓.๒๘; 
๑๓.๓๐; ๑๓.๓๕; ๑๗.๐๖; 
๑๘.๒๙ 

ความดี, ๐๒.๑๓; ๐๒.๓๑; ๐๘.๑๓; 
๐๙.๐๑; ๑๓.๐๑; ๑๓.๐๒; 
๑๓.๐๗; ๑๓.๐๘; ๑๓.๐๙; 
๑๓.๑๑; ๑๓.๒๑; ๑๓.๒๒; 
๑๓.๒๙; ๑๓.๓๐ 

ความดีงาม, ๑๓.๐๗ 
ความตาย, ๐๗.๑๗; ๑๐.๐๒; 
๑๘.๐๖; ๑๘.๒๙ 

ความทุกข, ๐๓.๑๓; ๐๗.๐๔; 
๑๓.๐๔; ๑๘.๒๑; ๑๙.๐๒ 

ความประพฤติ, ๐๑.๑๔; ๐๔.๒๐; 
๑๔.๐๕ 

ความเพียร, ๐๑.๑๒; ๐๗.๐๘; 
๐๗.๑๑; ๐๗.๒๕; ๑๑.๐๑ 

ความมัวเมา, ๐๕.๐๘; ๑๒.๒๑ 
ความไมรู, ๐๔.๐๑ 
ความรู, ๐๔.๑๒; ๐๔.๑๕; ๐๔.๑๙; 
๐๔.๒๐; ๐๖.๑๗ 

ความสุข, ๐๗.๐๔; ๐๘.๐๔; 
๐๘.๐๕; ๐๘.๑๕; ๑๐.๑๐; 
๑๐.๑๖; ๑๐.๒๘; ๑๒.๐๕; 
๑๓.๑๐; ๑๓.๒๘; ๑๓.๓๒; 
๑๓.๓๕; ๑๙.๐๖; ๑๙.๑๒; 
๑๙.๑๕ 

ความหลัง, ๐๗.๒๒; ๐๙.๑๐ 
ความหวัง, ๐๗.๓๕ 
ความสงบ, ๐๗.๑๓; ๑๑.๐๖ 
ความสนิทสนม, ๐๙.๒๘ 
ความสะดวก, ๑๐.๒๒ 
ความสะอาด, ๑๗.๐๗ 
ความสัมพันธ, ๑๘.๑๖ 
ความเสื่อม, ๐๖.๑๖; ๑๐.๑๙; 
๑๐.๒๐; ๑๒.๒๒; ๑๒.๒๓ 

ความเห็น, ๐๑.๐๒ 
ความอยาก, ๑๕.๐๑; ๑๕.๐๒; 
๑๕.๐๔
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คั่งคาง, ๐๖.๑๙ 
คางใจ, ๑๙.๑๒ 
คําชั่ว, ๑๗.๐๔ 
คําเท็จ, ๑๗.๐๖ 
คํานึงถึง, ๑๓.๓๘; ๑๗.๐๖ 
คําสอน, ๑๓.๓๐; ๑๘.๒๓ 
คําสัตย, ๑๖.๐๑ 
คําแสลงห,ู ๐๒.๓๕ 
คิด, ๐๑.๐๒; ๐๑.๒๗; ๐๒.๓๔; 
๐๕.๑๘; ๐๖.๑๔; ๐๗.๔๗; 
๑๒.๓๒; ๑๙.๐๙; ๑๙.๑๑ 

คิดการ, ๐๑.๒๗; ๐๗.๔๗ 
คิดเห็น, ๐๑.๐๒ 
คืน, ๐๔.๑๘; ๐๗.๒๙; ๐๗.๓๐; 
๐๗.๔๙; ๑๐.๒๕; ๑๑.๐๕; 
๑๒.๒๗; ๑๘.๐๑; ๑๘.๐๒; 
๑๘.๐๓; ๑๘.๐๔; ๑๘.๒๕; 
๑๙.๐๓; ๑๙.๐๖; ๑๙.๑๑ 

คืนวัน, ๐๗.๒๙; ๐๗.๔๙; ๑๘.๐๓; 
๑๙.๑๑ 

คุณคา, ๐๑.๒๘; ๐๖.๐๙ 
คุณสมบัต,ิ ๐๑.๑๐ 
คุนเคย, ๐๘.๑๑; ๐๙.๓๑; ๐๙.๓๒ 
เคร่ืองปกครอง, ๐๕.๐๗ 
เคร่ืองวินิจฉัย, ๐๕.๑๐ 
เคล่ือนคลอย, ๐๘.๒๕ 

โคจร, ๑๕.๐๑; ๑๘.๑๓ 
โคตร, ๑๘.๐๕ 
โคถึก, ๐๔.๐๗ 
โคน, ๐๒.๑๓; ๐๘.๑๘ 
โคลนตม, ๐๑.๒๒ 
ใคร, ๐๑.๐๗; ๐๓.๐๔; ๐๗.๓๗; 
๐๗.๓๘; ๑๒.๑๒; ๑๘.๒๔ 

ใครครวญ, ๐๑.๐๗; ๐๗.๓๗; 
๐๗.๓๘; ๑๒.๑๒ 

ฆา, ๐๖.๑๒; ๑๐.๐๒; ๑๑.๐๓; 
๑๒.๐๕; ๑๒.๓๐; ๑๕.๐๙; 
๑๕.๑๒ ฆาความโกรธ, ๑๕.๑๒ 

ฆาคนชั่ว, ๑๒.๓๐ 
ฆาตน, ๐๖.๑๒ 
ฆาเสือโครง, ๑๑.๐๓ 

งอกงาม, ๐๔.๐๒; ๐๔.๑๑; 
๐๘.๑๘; ๑๙.๑๖ 

งาน, ๐๕.๑๘; ๐๖.๐๕; ๐๖.๑๑; 
๐๖.๑๖; ๐๖.๑๗; ๐๖.๑๘; 
๐๖.๑๙; ๐๗.๐๖; ๐๗.๑๓; 
๐๗.๓๖; ๐๗.๓๘; ๐๗.๔๙; 
๑๒.๒๐; ๑๔.๐๓; ๑๔.๐๖; -การ 
งาน, ๐๖.๑๘; ๐๖.๑๙; ๐๗.๐๖; 
๐๗.๓๖; ๐๗.๓๘; ๑๔.๐๖; -ขยัน
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๑๘๖ 

ทํางาน, ๐๖.๐๕; -วิธีจัดงาน, 
๐๖.๑๗; -สั่งงาน, ๑๒.๒๐ 

งาม, แตภายนอก, ๐๙.๐๔ 
งาม, ประโยชน, ๐๗.๔๒ 
งาม, ไมงาม, ๑๕.๑๑ 
งาย, ทําได, ๐๒.๑๘ 
เงิน, ๑๙.๐๓ -ทอง, ๑๐.๒๐; 
๑๔.๐๓; 

เงียบ, ๐๑.๑๑ 
โง,  ดู คนโง; ๐๑.๑๙ 

จมปลัก, ๐๕.๑๘ 
จมลงในหวงอันตราย, ๐๗.๓๙ 
จริง, ๐๑.๑๒; ๐๒.๑๗; ๐๗.๐๙; 
๑๙.๑๕ 

จริงจังมั่นคง, ๐๑.๑๒ 
จองหาโทษ, การ, ๐๑.๒๙ 
จอมปลวก ๐๖.๐๔ 
จังหวะ, ๐๖.๐๑ 
จัดการ, ๐๕.๑๒; ๐๖.๐๕; ๐๖.๑๘; 
๐๗.๔๑; ๑๐.๒๖ 

จัดการงาน, ๐๖.๑๘ 
จํานวนพัน, ๐๑.๑๓ 
จํานวนมาก, ๐๘.๑๘; ๑๐.๐๖; 
๑๐.๒๖ 

จําแนก, ๑๓.๒๔ 

จิต, ๐๑.๐๑; ๐๓.๐๒; ๐๓.๐๓; 
๐๓.๐๔; ๐๓.๐๕; ๐๓.๐๖; 
๐๓.๐๗; ๐๓.๐๘; ๐๓.๐๙; 
๐๓.๑๐; ๐๓.๑๑; ๐๓.๑๒; 
๐๓.๑๓; ๐๓.๑๔; ๐๕.๐๙; 
๐๙.๑๑; ๑๐.๐๑; ๑๓.๓๐; 
๑๖.๑๑; ๑๘.๑๙; -การฝกจิต, 
๐๓.๐๖; -จิตจอดอยูกับใคร, 
๐๙.๑๑; -จิตใจ, ๓.๑๒; ๑๓.๓๐; 
๑๖.๑๑; ๑๘.๑๙; - จิตใจตั้งมั่น, 
๑๖.๑๑ -จิตที่ต้ังไวผิด, ๐๓.๑๓; 
-จิตที่ต้ังไวถูกตอง, ๐๓.๑๔; -จิต 
ที่ฝกแลว, ๐๓.๐๗; -จิตมี 
ธรรมชาติด้ินรน กวัดแกวง, 
๐๓.๐๓; -จิตไมขุนมัว, ๐๕.๐๙; - 
จิตเศราหมอง, ๐๓.๑๐ จิตไม 
เศราหมอง, ๐๓.๑๑ ควบคุม 
จิตใจ ๐๓.๑๒; -ชําระจิตใจ, 
๑๓.๓๐; -ตรวจดูดวยจิต, 
๑๐.๐๑; -รักษาจิต, ๐๓.๐๘; 
๐๓.๐๙; -อํานาจจิต, ๐๓.๐๕ 

จุดหมาย, ๐๒.๓๖ 
เจริญงอกงาม, ๑๙.๑๖ 
เจาเลห (พรานนก), ๐๒.๓๐ 
เจาสําราญ, ๑๒.๑๘; ๑๙.๐๘
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๑๘๗ 

โจร, ๐๓.๑๓; ๑๐.๑๔; ๑๒.๒๗; 
๑๓.๐๑; -โจรปลน, ๑๒.๒๗ 

ใจ, ๐๑.๐๑; ๐๑.๐๘; ๐๑.๐๙; 
๐๒.๐๑; ๐๒.๓๕; ๐๓.๐๑; 
๐๓.๑๒; ๐๔.๑๕; ๐๖.๑๘; 
๐๗.๑๓; ๐๗.๓๕; ๐๗.๔๕; 
๐๗.๔๘; ๐๗.๔๙; ๐๘.๑๑; 
๐๙.๐๒; ๐๙.๑๑; ๐๙.๑๒; 
๐๙.๓๐; ๐๙.๓๑; ๐๙.๓๒; 
๐๙.๓๓; ๐๙.๓๔; ๐๙.๓๗; 
๑๐.๐๓; ๑๐.๑๕; ๑๑.๐๓; 
๑๑.๐๗; ๑๒.๑๑; ๑๓.๐๔; 
๑๓.๑๗; ๑๓.๑๘; ๑๓.๓๐; 
๑๓.๓๔; ๑๔.๐๔; ๑๖.๐๓; 
๑๖.๑๑; ๑๗.๐๓; ๑๘.๑๙; 
๑๘.๒๓; ๑๙.๐๒; ๑๙.๐๗; 
๑๙.๐๙; ๑๙.๑๑; ๑๙.๑๒; 
๑๙.๑๖; -ใจก็คิดแตจะชวยเหลือ, 
๑๙.๑๑; -ใจการุณย, ๑๐.๑๕; - 
ใจของคน, ๑๖.๐๓; -ใจชัง, 
๐๙.๑๒; -ใจรวมเปนอันเดียว, 
๑๑.๐๓; -ใจรัก, ๐๙.๑๒; -ใจเร็ว 
ดวนได, ๐๗.๓๕; -ใจเสีย, 
๐๑.๐๙; -ใจหมางเมิน, ๐๙.๑๑; - 
ชอบใจ, ๐๗.๔๘; ๐๗.๔๙; 
๐๙.๐๒; -เดือดรอนใจ, ๐๗.๔๕; 

-ไมมีใจไยดี, ๐๙.๓๐; -หลักยึด 
เหน่ียวใจ, ๐๒.๐๑; -เอาใจใส, 
๐๖.๑๘ 

ฉลาด, ๐๕.๐๖; ๐๖.๐๕; ๐๖.๑๗; 
๐๗.๒๓; ๐๗.๓๓; ๑๐.๑๐; 
๑๙.๐๙ 

ฉลาดในวิธีจัดงาน, ๐๖.๑๗ 
ฉันทะ, ๐๗.๒๓ 
ฉับพลัน, ๐๙.๑๔; ๐๙.๒๕; 
๑๒.๓๑ 

ฉับไว, ๐๑.๒๗ 
เฉพาะหนา, ๐๗.๒๔ 
เฉื่อยชา, ๐๕.๑๘ 

ชฎา, ๐๑.๒๒ 
ชน, ๐๑.๑๕; ๐๑.๓๒; ๐๑.๓๓; 
๐๒.๒๔; ๐๙.๑๔; ๑๐.๐๕; 
๑๐.๒๕; ๑๐.๒๖; ๑๑.๐๑; 
๑๒.๐๕; ๑๒.๐๙; ๑๒.๑๐; 
๑๒.๑๑; ๑๒.๑๕; ๑๒.๒๖; 
๑๒.๒๗; ๑๒.๓๕; ๑๓.๐๓; 
๑๓.๐๘; ๑๘.๒๓; ๑๙.๑๐ ชน 
เหลาใด, ๑๐.๒๕ 

ชนะ, ๐๒.๒๒; ๐๒.๒๓; ๐๒.๒๔; 
๑๐.๓๑; ๑๑.๐๖; ๑๒.๓๒;
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๑๘๘ 

๑๕.๑๖ ชนะตน, ๐๒.๒๓ ผูชนะ 
ยอดเย่ียม, ๐๒.๒๔;  -ชนะ 
สงคราม, ๑๕.๑๖; -เอาชนะ, 
๑๒.๓๒; -ชรา, ๑๘.๒๖; - 
ชวยเหลือ, ๐๙.๒๗; ๑๐.๐๓; 
๑๐.๐๔; ๑๙.๑๑; -ชอบ, 
ประพฤติ, ๐๑.๒๓; ๐๗.๓๑ ชอบ 
ใจ, ๐๗.๔๘; ๐๗.๔๙; ๑๙.๐๒ 

ชอบธรรม, ๐๖.๐๗; ๐๖.๐๘; 
๐๖.๑๐; ๑๒.๐๘; ๑๒.๒๗; 
๑๓.๓๗; ๑๓.๓๙; ๑๓.๔๐ 

ชักพา, ๑๕.๐๔ 
ชัง, ๐๙.๑๒; ๑๓.๓๖ 
ชัดแจง, ๐๕.๒๕ 
ชัยชนะ, ๐๒.๒๒ 
ชั่ว (ทํา), ๐๒.๑๔; ๐๙.๓๓; 
๑๓.๐๔; ๑๓.๒๕ 

ชั่ว, คบมิตรชั่ว, ๐๙.๑๗ 
ชั่วราย, ๑๒.๒๗ 
ชาติกําเนิด, ๐๑.๑๔; ๐๔.๑๘; 
๐๔.๐๕ 

ชาวบาน, ๐๑.๐๗ 
ชําระ, จิตใจ, ๑๓.๓๐ 
ชําระศีล, ๑๖.๐๘ 
ชีเปลือย, ๐๑.๒๒ 

ชีวิต, ๐๑.๐๙; ๐๑.๑๒; ๐๔.๐๖; 
๐๕.๐๔; ๐๖.๐๙; ๐๖.๑๒; 
๐๗.๐๗; ๐๘.๒๖; ๐๙.๑๓; 
๑๐.๐๒; ๑๓.๐๗; ๑๓.๓๘; 
๑๔.๐๒; ๑๔.๐๖; ๑๘.๐๒; 
๑๘.๒๘ 

ชีวิตที่เหลืออยู, ๑๘.๒๘ 
ชีวิตอันอุดม, ๑๔.๐๖ 
ชื่นชูใจ, ๑๙.๑๖ 
ชื่อและโคตร, ๑๘.๐๕ 
ชื่อเสียง, ๐๙.๐๕ 
ชุมชน, ๐๑.๑๕ 
ชูตัวพอง, ๐๗.๔๔ 
โชคชวย, ๐๘.๑๗ 
ใชการ, ๐๕.๑๙ 

ซึมเซา, ๐๕.๑๘; ๐๗.๒๙ 
ซูบซีดหมนหมอง, ๑๘.๒๐; ๑๙.๑๐ 

ญาติ, ๐๓.๑๔; ๐๗.๔๖; ๐๘.๑๑; 
๐๘.๑๔; ๐๘.๒๘; ๐๙.๑๐; 
๑๐.๑๔; ๑๘.๑๓; ๑๘.๑๗ 

ฐานรองรับ, ๐๘.๐๗ 

ดวงแกว, ๐๕.๐๓
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๑๘๙ 

ดวงชวาลา, ๐๕.๐๑ 
ดวงดาว, ๐๗.๓๒ 
ดอกบัว, ๑๙.๑๖ 
ดัง (เสียง), ๐๑.๑๑ 
ดําเนินชีวิต, ๐๔.๐๖; ๑๔.๐๒ 
ดํารง, ๑๒.๑๔; ๑๙.๑๔ 
ดํารงชีพ, ๑๒.๑๔ 
ดิน, ๐๑.๐๓; ๐๑.๐๗; ๐๑.๒๒; 
๑๑.๐๖; ๑๒.๐๖; ๑๒.๐๗; 
๑๒.๑๓; ๑๒.๑๘; ๑๒.๒๕ 

ดิ้นรน, ๐๓.๐๓; ๑๘.๒๒ 
ดี, ๐๑.๐๕; ๐๑.๐๗; ๐๑.๐๘; 
๐๑.๑๒; ๐๑.๒๕; ๐๑.๓๓; 
๐๑.๓๕; ๐๒.๐๓; ๐๒.๐๖; 
๐๒.๑๐; ๐๒.๑๓; ๐๒.๑๘; 
๐๒.๑๙; ๐๒.๒๑; ๐๒.๒๒; 
๐๒.๒๓; ๐๒.๓๑; ๐๓.๐๖; 
๐๓.๑๔; ๐๔.๐๓; ๐๔.๐๔; 
๐๖.๐๕; ๐๖.๑๐; ๐๖.๑๘; 
๐๗.๓๑; ๐๗.๓๗; ๐๗.๓๘; 
๐๗.๔๗; ๐๗.๔๘; ๐๘.๒๓; 
๐๘.๒๘; ๐๙.๐๑; ๐๙.๑๕; 
๐๙.๑๘; ๐๙.๒๔; ๐๙.๒๕; 
๐๙.๒๖; ๐๙.๓๐; ๐๙.๓๙; 
๑๐.๐๔; ๑๐.๐๕; ๑๐.๒๖; 
๑๐.๒๗; ๑๑.๐๕; ๑๒.๐๘; 

๑๒.๑๒; ๑๒.๓๔; ๑๒.๓๕; 
๑๓.๐๑; ๑๓.๐๒; ๑๓.๐๖; 
๑๓.๐๗; ๑๓.๐๘; ๑๓.๐๙; 
๑๓.๑๑; ๑๓.๑๗; ๑๓.๑๘; 
๑๓.๑๙; ๑๓.๒๐; ๑๓.๒๑; 
๑๓.๒๒; ๑๓.๒๕; ๑๓.๒๖; 
๑๓.๒๗; ๑๓.๒๙; ๑๓.๓๐; 
๑๓.๓๒; ๑๓.๓๙; ๑๓.๔๐; 
๑๕.๑๕; ๑๖.๐๒; ๑๖.๐๗; 
๑๗.๐๑; ๑๗.๐๙; ๑๗.๑๐; 
๑๙.๐๗; ๑๙.๐๘; -คนดี, 
๐๙.๒๔; ๑๐.๐๔; ๑๐.๐๕; 
๑๐.๒๖; ๑๓.๒๑ ความด,ี 
๐๒.๑๓; ๐๒.๓๑; ๐๘.๑๓; 
๐๙.๐๑; ๑๓.๐๑; ๑๓.๐๒; 
๑๓.๐๗; ๑๓.๐๘; ๑๓.๐๙; 
๑๓.๑๑; ๑๓.๒๑; ๑๓.๒๒; 
๑๓.๒๙; ๑๓.๓๐ ประพฤติดี, 
๑๓.๓๒; -คืนดี, ๑๑.๐๕; -ดีงาม, 
๑๓.๐๗; -ดีเลิศ, ๐๔.๐๔ ดียอด 
เย่ียม, ๑๑.๐๕; -ทําดี, ๐๒.๑๙; 
๑๓.๐๖; ๑๓.๒๕; ๑๗.๐๑; -พูดดี 
, ๑๕.๑๕; -ไมดี, ๐๑.๐๗; 
๐๑.๑๒; ๐๑.๒๕; ๐๒.๑๘; 
๐๒.๒๒; ๑๓.๑๗; ๑๓.๑๙; 
๑๓.๒๖
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๑๙๐ 

ดี, มิตร, ๐๙.๑๘ 
ดื่มเหลา, ๐๙.๑๙ 
เดินรวมกัน, ๐๘.๑๔ 
เดือดรอน, ๐๓.๐๕; ๐๗.๓๔; 
๐๗.๓๖; ๐๗.๓๘; ๐๗.๔๕; 
๑๐.๐๓; ๑๒.๐๕; ๑๒.๓๑; 
๑๓.๑๔; ๑๕.๑๐; ๑๙.๑๑รอนใจ, 
๐๗.๔๕; ๑๓.๑๗; ๑๓.๑๘ 

เดือน, ๐๑.๑๓; ๐๘.๑๔ กึ่งเดือน, 
๐๘.๑๔ 

โดดเดี่ยว, ๐๘.๒๘ 
โดยชอบ, ๐๙.๐๑ 
ไดถอยไดความ, ๑๙.๐๙ 
ไดผล, ๐๑.๐๘ 

ตกแตง, ๐๑.๒๓ 
ตกทุกข, ๐๕.๑๑ 
ตบะ, ๐๑.๒๒ 
ตน, ๐๑.๐๙; ๐๑.๑๓; ๐๑.๒๒; 
๐๑.๒๓; ๐๑.๒๔; ๐๑.๒๘; 
๐๒.๐๒; ๐๒.๐๓; ๐๒.๐๔; 
๐๒.๐๕; ๐๒.๐๖; ๐๒.๐๗; 
๐๒.๐๘; ๐๒.๐๙; ๐๒.๑๐; 
๐๒.๑๑; ๐๒.๑๒; ๐๒.๑๓; 
๐๒.๑๔; ๐๒.๑๘; ๐๒.๑๙; 
๐๒.๒๐; ๐๒.๒๑; ๐๒.๒๒; 

๐๒.๒๓; ๐๒.๒๔; ๐๒.๒๕; 
๐๒.๒๖; ๐๒.๒๗; ๐๒.๒๘; 
๐๒.๒๙; ๐๒.๓๐; ๐๒.๓๑; 
๐๒.๓๒; ๐๒.๓๕; ๐๒.๓๖; 
๐๓.๐๙; ๐๔.๐๔; ๐๕.๐๙; 
๐๖.๑๒; ๐๖.๑๕; ๐๗.๐๓; 
๐๗.๐๗; ๐๗.๑๒; ๐๗.๔๗; 
๐๗.๔๘; ๐๙.๒๖; ๐๙.๓๗; 
๐๙.๓๘; ๑๐.๐๑; ๑๐.๑๔; 
๑๐.๑๙; ๑๑.๐๔; ๑๑.๐๕; 
๑๒.๑๕; ๑๒.๑๖; ๑๓.๑๔; 
๑๓.๑๙; ๑๓.๓๗; ๑๔.๐๑; 
๑๔.๐๒; ๑๕.๐๙; ๑๕.๑๗; 
๑๖.๑๑; ๑๘.๐๙; ๑๙.๐๘; - 
เตรียมตน, ๐๒.๒๑; -ของตน, 
๐๒.๐๒; ๐๒.๑๓; ๐๒.๓๕; 
๐๒.๓๖; ๐๓.๐๙; ๐๖.๑๕; 
๐๗.๑๒; ๐๗.๔๗; ๑๓.๑๔; 
๑๕.๐๙; ๑๙.๐๘; -ฆาตน, 
๐๖.๑๒; -ชนะตน, ๐๒.๒๓, 
๐๒.๒๔; -ชีวิตตน, ๐๗.๐๗; -ดู 
หมิ่นตน, ๐๒.๑๙; -ตนเอง, 
๐๒.๑๑; ๐๒.๑๙; ๐๒.๒๐; 
๐๒.๒๑; ๐๒.๒๕; ๐๒.๒๖; 
๐๗.๐๓; ๑๐.๐๑; ๑๐.๑๔; 
๑๐.๑๙; ๑๑.๐๕; ๑๒.๑๖;
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๑๔.๐๑; ๑๔.๐๒; ๑๕.๑๗; 
๑๖.๑๑; ๑๘.๐๙; -ติตน, ๐๑.๒๒; 
๐๒.๒๗; -เตือนตน, ๐๒.๒๕; - 
ทําตน, ๐๒.๒๘; ๐๒.๓๑; -ทํา 
รายตน, ๐๒.๑๑; -โทษตน, 
๐๒.๒๙; ๐๒.๓๐; -ปกครองตน, 
๐๙.๓๗; ๐๙.๓๘; -ประพฤติตน, 
๐๑.๒๒; -ประโยชนตน, ๐๕.๐๙; 
๐๗.๔๘; -ปลอยปละละเลยตน, 
๐๒.๒๐; -ฝกตน, ๐๒.๐๕; 
๐๔.๐๔; -ระวังตน, ๐๑.๐๙; -รัก 
ตน, ๐๒.๐๗; ๑๐.๐๑; -รักษาตน, 
๐๒.๑๐; ๐๒.๑๒; ๐๒.๑๓; -ลืม 
ตน, ๐๒.๓๒; -สําคัญตน, 
๐๑.๒๔; ๑๒.๑๕; -อบรมตน, 
๐๑.๑๓; ๐๑.๒๓ 

ตนตอ, ๐๕.๒๔ 
ตนไม, ๐๘.๒๘ 
ตนเลียบ, ๑๐.๑๔ 
ตรวจตรา, ๐๒.๓๕; ๐๖.๑๘ 
ตระกูล, ๐๘.๐๘; ๑๔.๐๖ 
ตระเตรียม, ๐๒.๒๑ 
ตักเตือน, ๐๗.๔๘; ๐๙.๑๖ 
ตั้งใจ, ๐๒.๓๕; ๑๐.๐๓ 
ตั้งตัว, ๐๖.๐๒ 
ตั้งมั่น, ๑๖.๐๔; ๑๖.๑๑ 

ตัณหา, ๐๕.๑๕ 
ตัด (ความอยาก), ๑๕.๐๒ 
ตัว, ๐๑.๒๒; ๐๑.๒๔; ๐๒.๑๔; 
๐๒.๑๕; ๐๒.๑๗; ๐๒.๓๐; 
๐๒.๓๔; ๐๕.๐๗; ๐๖.๐๒; 
๐๗.๒๔; ๐๗.๓๒; ๐๗.๔๔; 
๐๘.๑๓; ๐๘.๑๔; ๐๘.๑๕; 
๐๙.๐๔; ๐๙.๒๕; ๐๙.๓๓; 
๑๐.๐๒; ๑๐.๑๔; ๑๒.๐๑; 
๑๒.๐๙; ๑๒.๑๓; ๑๒.๑๔; 
๑๒.๑๙; ๑๓.๐๒; ๑๓.๐๓; 
๑๓.๐๕; ๑๓.๐๖; ๑๓.๑๑; 
๑๓.๓๕; ๑๗.๐๔; ๑๗.๑๑; 
๑๘.๐๘; ๑๘.๒๐; ๑๘.๒๒; - 
กําบังตัว, ๐๙.๐๔; -ของตัว, 
๐๒.๓๔; ๑๒.๐๙; ๑๓.๑๑; -ชูตัว 
พอง, ๐๗.๔๔; -ตัวเอง, ๐๙.๒๕; 
๑๒.๐๑; ๑๒.๐๙; ๑๗.๐๔; 
๑๘.๒๐; -สวนตัว, ๐๘.๒๕; 
๑๓.๓๕ 

ตาบอด, ๐๕.๑๓ 
ตาปญญา, ๐๕.๑๓ 
ตามกาล, ๐๗.๔๙ 
ตาย, ๐๗.๑๖; ๐๗.๑๗, ๐๗.๑๘; 
๐๗.๑๙; ๐๗.๒๖; ๐๗.๔๖; 
๑๐.๐๒; ๑๐.๒๓; ๑๓.๔๐;
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๑๖.๐๑; ๑๘.๐๖; ๑๘.๐๗; 
๑๘.๐๙; ๑๘.๑๒; ๑๘.๑๓; 
๑๘.๑๔; ๑๘.๑๖; ๑๘.๑๘; 
๑๘.๒๐; ๑๘.๒๔; ๑๘.๒๙ ผูที่ 
ลวงลับไปแลว ๑๘.๒๓; 

ตํารา, ๐๗.๔๗ 
ตําหนิ, ๐๑.๓๓ 
ติดโลก, ๑๙.๑๖ 
ตื่น, ๑๑.๐๖; ๑๖.๐๕; ๑๘.๒๔ 
ตื่นเตน, ๐๑.๐๖ 
เต็ม, ๐๑.๑๑; ๑๓.๐๓; ๑๓.๐๘; 
๑๘.๒๗ 

ไตรตรอง, ๐๑.๒๙ 

ถอมตัว, ๑๒.๑๙ 
ถอยคํา, ๐๗.๔๗; ๑๗.๐๗ 
ถอยคําสํานวน, ๑๗.๐๗ 
ถึงจะมี, ๐๑.๑๒; ๐๕.๑๒; ๐๕.๒๑; 
๑๒.๐๗; ๑๒.๓๔; ๑๘.๑๗ 

ถือดี, ๐๗.๔๘ 
ถูกตอง, ๐๓.๑๔ 
ถูกผูก, ถูกมัด, ถูกผูกมัด, ๑๗.๑๑ 

ทนหิวทนกระหาย, ๐๗.๔๙ 
ทมะ, ๐๑.๒๑ 

ทรัพย, ๐๑.๐๘; ๐๑.๑๓; ๐๕.๐๕; 
๐๕.๒๐; ๐๕.๒๑; ๐๖.๐๑; 
๐๖.๐๓; ๐๖.๐๔; ๐๖.๐๕; 
๐๖.๐๖; ๐๙.๑๕; ๑๐.๑๔; 
๑๐.๒๐; ๑๐.๒๖; ๑๒.๑๘; 
๑๒.๒๕; ๑๓.๑๑; ๑๓.๓๘; 
๑๔.๐๓; ๑๔.๐๖; ๑๘.๐๗ 

ทรัพยสมบัติ, ๐๖.๐๕ 
ทรัพยสิน, ๐๖.๐๓; ๐๖.๐๔; 
๑๐.๒๐; ๑๔.๐๓ 

ทราม, ๐๑.๒๘; ๐๙.๒๗; ๑๓.๒๔; 
๑๔.๐๒ 

ทรามปญญา, ๐๑.๒๘; ๑๔.๐๒ 
ทรุดโทรม, ๑๘.๑๙ 
ทอง, ๑๐.๒๐; ๑๔.๐๓; ๑๙.๐๓ 
ทอดทิ้ง, ๐๗.๔๔; ๐๘.๑๖ 
ทอถอย, ๐๗.๐๒ 
ทอแท, ๐๗.๐๓ 
ทัพพ,ี ๐๙.๑๓ 
ทาน, ๑๐.๒๙; ๑๐.๓๐; ๑๘.๑๗; 
๑๙.๐๗ 

ทานผูไกลกิเลส, ๑๘.๒๓; ๑๙.๑๕ 
ทายาท, ๑๐.๑๔ 
ทาส, ๐๕.๑๒



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดัชนี 

๑๙๓ 

ทําการ, ๐๗.๑๐; ๐๗.๓๘; ๐๗.๔๗ 
ทําการสําเร็จ, ๐๗.๔๗ ทําวันน้ี, 
๐๗.๔๘ ทําพรุงน้ี, ๐๗.๔๘ 

ทํางาน, ๐๕.๑๘; ๐๖.๐๕; ๐๖.๑๑; 
๐๗.๔๙ 

ทํางาย, ๑๓.๑๕; ๑๓.๑๙; ๑๓.๒๑; 
๑๕.๐๘ 

ทําใจ, ๑๘.๒๓ 
ทําชั่ว, คนทําชั่ว, ๐๒.๑๔; 
๐๙.๓๓; ๑๓.๐๔; ๑๓.๒๕ 

ทําไดยาก, ๐๒.๑๘; ๑๓.๒๐ ทํา 
ยาก, ๑๓.๒๒; ๑๕.๐๘ 

ทําราย, ๐๒.๑๑; ๑๘.๒๐ 
ทําลาย, ๐๒.๓๖; ๐๘.๐๘ 
ทําไว, ๐๘.๑๓; ๑๓.๐๒; ๑๓.๑๑; 
๑๓.๒๙; ๑๔.๐๔; ๑๘.๒๙ 

ทําสิ่งที่ไมใชหนาที,่ ๐๗.๔๔ 
ทําสิ่งที่มิใชธุระ, ๐๙.๐๑ 
ทําใหจริง, ๐๗.๐๙ 
ทําใหตื่น, ๑๖.๐๕ 
ทิศ, ทุกทิศ, ๑๐.๐๑ 
ที่ตั้ง, ๐๓.๑๓; ๐๓.๑๔; ๑๖.๐๘ 
ที่พํานักอาศัย, ๑๐.๒๒ 
ที่พึ่ง, ๐๒.๐๑; ๐๒.๐๒; ๐๒.๐๓; 
๑๐.๑๓; ๑๐.๑๘; -เปนที่พึ่ง, 
๐๒.๐๒; ๑๐.๑๓ 

ที่รัก, ๐๑.๐๖; ๐๒.๐๘; ๐๒.๐๙; 
๐๒.๒๐; ๐๒.๒๑; ๐๙.๑๖; 
๐๙.๒๙; ๑๐.๐๑; ๑๐.๐๒; 
๑๐.๑๒; ๑๘.๒๔; ๑๙.๐๒ -เปน 
ที่รัก, ๐๒.๐๘; ๐๒.๐๙; ๐๙.๑๖; 
๑๐.๐๑; ๑๐.๐๒; ๑๐.๑๒ 

ที่หมาย, ๐๒.๓๖; ๐๗.๐๑; 
๐๗.๓๔; ๐๗.๔๐ 

ทุกข, ๐๑.๑๘; ๐๓.๑๓; ๐๕.๑๑; 
๐๗.๐๔; ๐๗.๐๘; ๐๘.๑๖; 
๐๙.๐๙; ๐๙.๒๒; ๑๒.๐๒; 
๑๒.๑๐; ๑๒.๑๘; ๑๒.๒๕; 
๑๓.๐๔; ๑๓.๓๖; ๑๘.๑๙; 
๑๘.๒๑; ๑๙.๐๑; ๑๙.๐๒; 
๑๙.๐๘; ๑๙.๐๙; -ความทุกข, 
๐๓.๑๓; ๐๗.๐๔; ๑๓.๐๔; 
๑๘.๒๑; ๑๙.๐๒; -ถูกทุกข 
กระทบ, ๐๑.๑๘; ๑๓.๓๖; -นํา 
ทุกข, ๐๙.๒๒; -เปนทุกข, 
๐๙.๐๙; ๑๒.๐๒; ๑๒.๑๐ 

ทุกขภัย, ๐๘.๑๖; ๑๒.๑๘; ๑๒.๒๕ 
ทุกขรอน, ๑๙.๐๙ 
ทุคติ, ๐๓.๑๐ 
เท็จ, ๐๒.๑๗; ๑๗.๐๖ 
เทพ, ๑๒.๑๔ 
เทวดา, ๐๔.๒๐; ๐๗.๑๑; ๐๗.๔๖
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แท, ๐๑.๒๔; ๐๘.๑๐; ๐๘.๑๖; 
๐๙.๒๐; ๑๓.๑๑; ๑๙.๐๑ 

เที่ยงแทแนนอน, ๑๙.๐๑ 
โทษ, -โทษคนอื่น, -โทษตน, 
๐๒.๒๙; ๐๒.๓๐ 

โทษ, -ชี้โทษ ๐๙.๑๕, -รูโทษ 
๑๑.๐๔, เกิดโทษ ๑๒.๒๓ 

โทสะ, ๐๕.๐๘ 

ธรรม, ๐๑.๑๗; ๐๑.๒๑; ๐๑.๒๓; 
๐๓.๐๑; ๐๓.๐๓; ๐๖.๐๗; 
๐๖.๐๘; ๐๖.๐๙; ๐๖.๑๐; 
๐๘.๑๖; ๐๙.๑๓; ๐๙.๑๔; 
๑๐.๒๓; ๑๐.๒๙; ๑๐.๓๐; 
๑๐.๓๑; ๑๒.๐๗; ๑๒.๐๘; 
๑๒.๐๙; ๑๒.๑๐; ๑๒.๒๗; 
๑๓.๓๑; ๑๓.๓๒; ๑๓.๓๓; 
๑๓.๓๔; ๑๓.๓๖; ๑๓.๓๗; 
๑๓.๓๘; ๑๓.๓๙; ๑๓.๔๐; 
๑๓.๔๑; ๑๔.๐๖; ๑๕.๐๓; 
๑๕.๐๗; ๑๖.๐๘; ๑๗.๐๖; 
๑๘.๓๐; ๑๙.๐๑; ๑๙.๐๓; 
๑๙.๑๔; 

ธรรมชาติ, ๐๓.๐๓ 
ธรรมดา, ๑๙.๐๑ 
ธัญญาหาร, ๑๔.๐๓ 

ธีรชน, ๑๓.๐๘ 
ธุระ, ๐๒.๓๕; ๐๖.๐๑; ๐๘.๑๒; 
๐๙.๐๑; ๑๑.๐๕ 

นอน, การ, ๐๑.๒๒; ๐๖.๑๖; 
๑๐.๒๙; ๑๒.๐๙; ๑๓.๓๓; 
๑๓.๓๔; ๑๕.๑๒; ๑๘.๑๐; 
๑๙.๐๑; ๑๙.๐๖; ๑๙.๑๑ 

นอนหลับ, ๑๙.๑๑ 
นักปราชญ, ๐๔.๑๖; ๐๙.๐๘; 
๑๒.๒๐ 

นักสอบถาม, ๐๔.๑๒ 
น่ังน่ิง, ๐๑.๓๐ 
นํ้า, ไมติดนํ้า, ๐๑.๐๖; ๐๑.๑๑; 
๐๔.๑๑; ๐๕.๐๙; ๐๖.๐๓; 
๑๐.๒๕; ๑๑.๐๗; ๑๓.๐๓; 
๑๘.๒๗; ๑๙.๑๖ 

นําโชค, ๐๗.๒๙; ๑๖.๐๖ 
น่ิง, ๐๑.๑๑; ๐๑.๓๐; ๑๗.๑๐ 
นินทา, การ, ๐๑.๐๔; ๐๑.๓๐; 
๐๑.๓๑; ๑๗.๐๕; ๑๙.๐๑ 

นึกถึง, ๑๐.๐๒ 
แนชัด, ๐๒.๓๖ 
แนวแน, ๐๑.๒๓ 
แนวในจุดหมาย, ๐๒.๓๖ 
แนะนํา, ๐๙.๐๑; ๐๙.๑๖
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ในฝน, ๑๘.๒๔ 

บทธรรม, ๑๐.๒๙ 
บทบาท, ๐๙.๐๔ 
บรรพชิต, ๐๑.๐๗ 
บริบูรณ, ๐๑.๐๖; ๐๗.๔๐ 
บริโภค, ๐๖.๑๑; ๑๐.๑๗; ๑๐.๒๐ 
บริวาร, ๐๙.๐๔ 
บริสุทธิ,์ ๐๑.๒๒; ๐๒.๑๔; 
๐๒.๑๕; ๐๒.๒๗; ๑๔.๐๖; 
๑๖.๐๘ 

บวงของมาร, ๐๓.๑๒ 
บัง, ๐๒.๓๐; ๐๙.๐๔ แฝงตัวบัง, 
๐๒.๓๐ 

บัณฑิต, ๐๑.๐๖; ๐๑.๐๗; ๐๑.๑๑; 
๐๑.๑๘; ๐๑.๒๔; ๐๑.๒๕; 
๐๑.๒๖; ๐๑.๒๗; ๐๑.๒๙; 
๐๒.๐๕; ๐๒.๑๓; ๐๒.๓๑; 
๐๕.๑๒; ๐๗.๐๓; ๐๗.๔๑; 
๐๘.๐๘; ๐๙.๑๓; ๐๙.๑๔; 
๐๙.๑๕; ๐๙.๓๙; ๑๐.๑๓; 
๑๒.๑๑; ๑๒.๑๙; ๑๓.๓๕; 
๑๓.๓๖; ๑๗.๐๑; ๑๘.๐๖; 

บันเทิง, ๑๒.๒๐ 
บัวไมติดนํ้า, ๑๙.๑๖ 
บากบั่น, ๐๗.๑๐ 

บาป, ๐๙.๐๕; ๑๓.๑๓; ๑๓.๑๖; - 
ผูกระทําบาป, ๐๙.๐๕ 

บําเพ็ญ, ๑๕.๑๗; -บําเพ็ญ 
ประโยชน, ๑๕.๑๗ 

บิดา, ๐๓.๑๔; ๐๘.๐๑; ๐๘.๐๒; 
๐๘.๐๓; ๐๘.๐๕; ๑๐.๑๙; 
๑๘.๑๗ 

บีบคั้น, ๐๗.๒๔ 
บุญ, ๑๐.๒๕; ๑๓.๑๐; ๑๓.๑๒ 
บุรุษ, ๐๑.๑๕; ๐๑.๑๖; ๐๑.๑๗; 
๐๑.๒๖; ๐๑.๒๗; ๐๒.๑๗; 
๐๖.๑๔; ๐๘.๒๖; ๐๙.๑๖; 
๑๑.๐๖ 

บูชา, ๐๑.๑๓; ๑๐.๐๘ 
บูรพาจารย, ๐๘.๐๒ 
เบียดเบียน, ๐๑.๒๓; ๐๑.๒๘; 
๑๐.๐๑; ๑๖.๑๑; ๑๙.๐๕ 

เบื้องหนา, ๐๘.๑๓; ๑๓.๐๒ 
แบงปน, ๐๑.๐๘; ๑๐.๑๘; -แบงปน 
เผ่ือแผ, ๑๐.๑๘ 

แบบแผน, ๐๗.๔๗ 
ใบคา, ๐๙.๐๗ 
ใบไม, ๐๙.๐๘ 

ปกครอง, ๐๕.๐๗; ๐๙.๓๗; 
๐๙.๓๘; ๑๒.๐๔; ๑๒.๐๕;



อมฤตพจนา ดัชนี 

๑๙๖ 

๑๒.๐๖; ๑๒.๐๘; ๑๒.๑๖; 
๑๒.๒๐; ๑๒.๒๔; ๑๒.๒๗ 

ปฏิบัต,ิ ๐๑.๒๘; ๑๒.๒๐; ๑๒.๒๖; 
๑๕.๑๓; ๑๕.๑๔; 

ปรโลก, ๑๗.๐๖; ๑๘.๓๐ 
ประกอบ, ๐๑.๑๓; ๐๔.๑๘; 
๐๖.๐๘; ๐๖.๑๗; ๐๗.๒๐; 
๑๓.๓๕; 

ประกอบการคา, ๐๖.๐๘ 
ประจักษ, ๐๗.๐๓ 
ประชาชน, ๑๒.๐๙; ๑๒.๑๐; 
๑๒.๑๕ 

ประชุม, ๐๕.๒๘ 
ประณีต, ๑๓.๒๔ 
ประพฤติ, การ, ๐๑.๒๒; ๐๖.๐๙; - 
ประพฤติชอบ, ๐๑.๒๓; ๐๗.๓๑; 
-ประพฤติตามอํานาจจิต, 
๐๓.๐๕; -ประพฤติธรรม, 
๐๑.๒๓; ๑๒.๑๐; ๑๓.๓๑; 
๑๓.๓๓; -ประพฤติใหพอเหมาะ 
พอดี, ๐๑.๓๕ 

ประมาท, ๐๖.๐๕; ๐๖.๑๘; 
๐๗.๑๖; ๐๗.๑๗; ๐๗.๑๘; 
๐๗.๑๙; ๐๗.๒๐; ๐๗.๒๑; 
๐๗.๔๔; ๑๒.๐๗; ๑๒.๒๑; 
๑๒.๒๒; ๑๒.๒๔; ๑๒.๒๕; 

๑๓.๐๕; ๑๘.๑๐; ๑๘.๒๘; 
๑๙.๐๒ 

ประมุข, ๑๖.๐๘; 
ประโยชน, ๐๑.๐๘; ๐๒.๑๘; 
๐๒.๓๔; ๐๒.๓๖; ๐๔.๑๔; 
๐๔.๑๕; ๐๔.๑๙; ๐๕.๐๙; 
๐๕.๒๘; ๐๖.๑๓; ๐๗.๐๗; 
๐๗.๒๑; ๐๗.๓๒; ๐๗.๓๓; 
๐๗.๔๒; ๐๗.๔๓; ๐๗.๔๘; 
๐๗.๔๙; ๐๘.๑๗; ๑๐.๐๕; 
๑๐.๐๖; ๑๐.๒๖; ๑๓.๑๙; 
๑๓.๒๐; ๑๕.๑๗; ๑๗.๐๘; 
๑๘.๐๒; ๑๘.๑๘; ๑๘.๒๐ 

ประสบ, ๐๒.๒๐; ๐๓.๑๔; ๐๕.๑๘; 
๐๗.๐๔; ๐๗.๐๕; ๑๘.๒๑ 

ประเสริฐ, ๐๑.๑๒; ๐๑.๑๓; 
๐๑.๑๔; ๐๑.๒๓; ๐๓.๑๔; 
๐๔.๐๒; ๐๔.๐๔; ๐๔.๐๕; 
๐๔.๒๐; ๐๕.๐๔; ๐๕.๐๕; 
๐๕.๐๖; ๐๕.๑๒; ๐๕.๑๔; 
๐๕.๒๘; ๑๐.๒๙; ๑๖.๐๙; -ทํา 
คนใหประเสริฐ, ๐๓.๑๔ 

ปราชญ, ๐๑.๒๑; ๐๔.๑๖; ๐๕.๐๔; 
๐๙.๐๑; ๐๙.๐๘; ๐๙.๑๐; 
๑๐.๒๙; ๑๒.๒๐; ๑๒.๓๕
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๑๙๗ 

ปรารถนา, ๐๗.๐๓; ๐๗.๓๔; 
๐๘.๐๘; ๑๓.๓๗ 

ปราศรัย, ๐๑.๑๖ 
ปรึกษาหารือ, ๐๗.๔๗ 
ปลอย, ๐๒.๒๐; ๐๕.๑๘; ๐๗.๒๓; 
๐๗.๒๗; ๐๗.๔๙  -ไมปลอยให 
สูญเสียไป, ๐๗.๔๙ 

ปลอยปละละเลย, ๐๒.๒๐ 
ปลาเนา, ๐๙.๐๗ 
ปวงชน, ๑๐.๐๕ 
ปวงประชา, ๑๒.๐๖ 
ปวงสัตว, ๐๑.๒๓; ๑๙.๑๑ 
ปจจบุัน, ๑๙.๑๔ 
ปญญา, ๐๑.๑๙; ๐๑.๒๖; ๐๑.๒๘; 
๐๓.๐๘; ๐๔.๐๖; ๐๔.๐๗; 
๐๔.๐๘; ๐๔.๑๑; ๐๔.๑๘; 
๐๔.๑๙; ๐๕.๐๑; ๐๕.๐๒; 
๐๕.๐๓; ๐๕.๐๔; ๐๕.๐๕; 
๐๕.๐๖; ๐๕.๐๗; ๐๕.๐๘; 
๐๕.๑๐; ๐๕.๑๑; ๐๕.๑๒; 
๐๕.๑๓; ๐๕.๑๔; ๐๕.๑๕; 
๐๕.๑๖; ๐๕.๑๗; ๐๕.๑๘; 
๐๕.๑๙; ๐๕.๒๐; ๐๕.๒๑; 
๐๕.๒๒; ๐๕.๒๓; ๐๕.๒๕; 
๐๕.๒๖; ๐๕.๒๗; ๐๕.๒๘; 
๐๖.๑๗; ๐๗.๐๔; ๐๗.๓๖; 

๐๙.๑๕; ๐๙.๓๗; ๐๙.๓๘; 
๑๐.๐๖; ๑๒.๐๖; ๑๔.๐๒; 
๑๗.๑๑; ๑๙.๐๓; ๑๙.๑๐; 

ปา, ๐๔.๐๖; ๐๘.๑๘; ๑๐.๒๕ 
ปากทาง, ๐๖.๑๖; ๑๐.๑๙; ๑๐.๒๐ 
โปรยแกลบ, ๐๒.๓๐ 

ผมหงอก, ๐๑.๒๐ 
ผล, ๐๑.๐๘; ๐๓.๐๖; ๐๓.๑๔; 
๐๕.๑๒; ๐๖.๑๓; ๐๖.๑๕; 
๐๗.๐๑; ๐๗.๐๒; ๐๗.๐๖; 
๐๗.๓๓; ๐๗.๓๔; ๐๗.๓๕; 
๐๗.๔๐; ๐๘.๒๗; ๐๙.๐๗; 
๐๙.๐๘; ๑๐.๑๔; ๑๐.๒๘; 
๑๒.๓๔; ๑๒.๓๕; ๑๓.๐๓; 
๑๕.๑๓; ๑๕.๑๔; ๑๘.๑๔; -ผล 
แกผูปฏิบัต,ิ ๑๕.๑๔; -ผลแกผูไม 
ปฏิบัต,ิ ๑๕.๑๓; -มีผลเชนอยาง 
น้ัน, ๐๙.๐๗; ๐๙.๐๘ 

ผลดี, ๐๓.๐๖; ๐๓.๑๔; ๑๒.๓๔; 
๑๒.๓๕ 

ผลที่ประสงค, ๐๗.๐๒ ความหวัง 
ในผล, ๐๗.๓๕ 

ผลที่หมาย, ๐๗.๐๑; ๐๗.๓๔; 
๐๗.๔๐ 

ผลประโยชน, ๐๖.๑๓
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๑๙๘ 

ผลมาก, ๐๗.๐๖ 
ผลไม, ๑๘.๑๔ 
ผลีผลาม, ๐๗.๓๖; ๑๒.๑๓ 
ผลีผลาม, ๑๓.๓๐; ๑๙.๑๔ 
ผาน, ๐๗.๒๗; ๐๗.๒๘; ๐๘.๐๓; 
๐๘.๐๔; ๑๙.๑๑ ผานเลย, 
๐๗.๒๗ 

ผานุงหม, ๑๐.๒๒ 
ผิด, ๐๓.๑๓; ๐๗.๓๔; ๑๒.๒๐; 
๑๓.๐๕ จิตที่ต้ังไวผิด, ๐๓.๑๓; - 
ผิดพลาด, ๑๒.๒๐; ๑๓.๐๕; - 
ผิดพลาดคลาดเคล่ือน, ๑๒.๒๐; 
-วิธีการอันผิด, ๐๗.๓๔ 

ผิวพรรณ, ๑๐.๒๒; ๑๕.๑๑; 
๑๘.๒๐; ๑๙.๑๔ 

ผูกไมตรี, ๑๐.๑๑ 
ผูครองแผนดิน, ๐๑.๐๗; ๑๒.๐๗; 
๑๒.๑๓; ๑๒.๑๘; ๑๒.๒๕ 

ผูครองเรือน, ๐๑.๐๘ 
ผูชนะ, ๐๒.๒๔ 
ผูนํา, ๑๒.๓๓ 
ผูบอกขุมทรัพย, ๐๙.๑๕ 
ผูบริหาร, ๑๒.๓๔; ๑๒.๓๕ 
ผูบูชา, ๑๐.๐๘ 

ผูปกครอง, ๑๒.๐๔; ๑๒.๐๖; 
๑๒.๐๘; ๑๒.๑๖; ๑๒.๒๐; 
๑๒.๒๗ 

ผูประทุษราย, ๐๙.๓๕ 
ผูทําลาย, ๐๘.๐๘ 
ผูเพียรพยายาม, ๐๑.๑๒ 
ผูลวงลับ, ๑๘.๑๘ 
ผูที่ตาย, ๑๘.๐๙; ๑๘.๑๒; ๑๘.๑๘; 
๑๘.๒๐ 

ผูใหญ, ๐๑.๑๙; ๐๑.๒๐; ๐๑.๒๑; 
๑๘.๐๖ 

ผูไหว, ๑๐.๐๙ 
ผูอื่น, ๐๒.๑๑; ๐๒.๒๘; ๐๒.๓๑; 
๐๒.๓๓; ๐๒.๓๕; ๐๒.๓๖; 
๐๕.๐๙; ๑๐.๐๔; ๑๒.๐๒ 

เผา, ๑๒.๑๓; ๑๓.๒๖; ๑๘.๑๓ถูก 
เผา, ๑๘.๑๓ 

เผาผลาญ, ๑๓.๒๖ 
เผ่ือแผเจือจาน, ๑๐.๑๔ 
แผดเผา, ๑๒.๑๓ 
แผนดิน, ๐๑.๐๓; ๐๑.๐๗; ๑๒.๐๖; 
๑๒.๐๗; ๑๒.๑๓; ๑๒.๑๘; 
๑๒.๒๕ 

ฝงฟากมหาสมุทร, ๐๙.๑๒ 
ฝน, ๑๘.๒๔; ๑๙.๑๐; ๑๙.๑๔
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๑๙๙ 

ฝนเพอ, ๑๙.๑๐; ๑๙.๑๔ 
ฝกจิต, การ, ๐๓.๐๖ 
ฝกดี, ๐๒.๐๓; ๐๒.๐๖ 
ฝกไดยาก, ๐๒.๐๔ 
ฝกตน, ๐๒.๐๕; ๐๔.๐๔ 
ฝกแลว, ๐๓.๐๗; ๐๔.๐๔; ๐๔.๐๕ 
ฝกอบรม, ๐๑.๒๓; ๐๔.๑๗ 
ฝุน, ๐๑.๒๒ 
ฝูงโค, ๑๒.๑๐ 
แฝงตัว, ๐๒.๓๐ 
แฝงมา, ผู, ๐๙.๐๓ 

พญามัจจุราช, ๑๘.๐๙; ๑๘.๑๗; 
๑๘.๒๒ 

พบปะเกี่ยวของ, ๑๘.๑๖ 
พบเห็น, ๐๙.๐๒; ๑๘.๒๔ 
พระจันทร, ๑๘.๑๓ 
พระพุทธเจา, ๑๓.๓๐; ๑๙.๑๖ 
พระภิกษุ, ๐๑.๒๓ 
พระศาสดา, ๑๐.๒๔ 
พราหมณ, ๐๑.๒๓ 
พยายาม, ๐๑.๐๙; ๐๑.๑๒; 
๐๗.๐๑; ๐๗.๑๒; ๐๗.๓๓; 
๐๗.๔๖ 

พรวดพราด, ๐๗.๓๘ 
พรหม, ๐๗.๔๖; ๐๘.๐๑ 

พรอง, ๐๑.๑๑; ๑๘.๐๒ 
พรั่งพรอม, ๐๘.๑๗ 
พรานนก, ๐๒.๓๐ 
พร่ําสอน, ๐๒.๒๘; ๐๒.๓๑; 
๐๙.๑๖ 

พรุงน้ี, ๐๗.๔๘ 
พลอยพินาศ, ๑๒.๑๕ 
พลัดพราก, ๑๘.๑๒ 
พวกพอง, ๐๘.๑๘; ๑๘.๑๗ 
พอกพูน, ๐๖.๐๔; ๐๗.๔๔ 
พอใจ, ความ, ๑๓.๐๔ 
พอดี, ๐๑.๓๕; ๐๖.๐๕; ๑๗.๑๐ 
พอแม, ๐๘.๐๖ 
พอเหมาะ, ๐๑.๓๕ 
พะวง, ๐๒.๒๐ 
พักพิง, ๐๗.๔๙ 
พักอาศัย, ๑๐.๒๕ 
พัฒนา, ๐๔.๐๗; ๐๔.๑๙ 
พัดใหโคนลงได, ๐๘.๑๘ 
พัวพัน, ๐๒.๐๙ 
พิจารณา, ๐๑.๓๒; ๐๒.๒๖; 
๐๗.๓๘; ๑๐.๒๔ 

พินาศ, ๐๓.๑๓; ๑๒.๑๕; ๑๒.๑๘; 
๑๒.๒๕ 

พินิจ, ๐๑.๒๙; ๐๕.๒๒; ๐๕.๒๓
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๒๐๐ 

พาล, คนพาล, ๐๑.๑๑; ๐๑.๒๙; 
๐๑.๓๓; ๐๙.๐๗; ๐๙.๐๙; 
๐๙.๑๓; ๐๙.๒๑; ๐๙.๒๒; 
๑๑.๐๖; ๑๒.๓๓; ๑๒.๓๔; 
๑๔.๐๒; ๑๗.๐๔; ๑๗.๑๑; 
๑๘.๐๖; -พาลชน, ๑๓.๐๓; -เปน 
พาล, ๐๑.๒๔; ๐๙.๓๙ 

พิทักษรักษา, ๑๒.๒๗ 
พิธ,ี ประกอบพธิีบูชา, ๐๑.๑๓ 
พึงพอใจ, ๐๙.๓๗ 
พืช, ๐๔.๑๑ 
พุทธิปญญา, ๐๔.๐๖ 
พูด, ๐๑.๑๗; ๐๑.๓๐; ๐๗.๔๗; 
๐๙.๑๕; ๐๙.๓๓; ๑๕.๑๕; 
๑๗.๐๑; ๑๗.๐๒; ๑๔.๐๔; 
๑๗.๐๖; ๑๗.๑๐; ๑๗.๑๑; -ดีแต 
พูด, ๑๗.๐๑; -พูดจนเกินกาล, 
๑๗.๑๐; -พูดจา, ๐๙.๑๕; 
๑๗.๐๖; -พูดมาก, ๐๑.๓๐; -พูด 
พลอยๆ, ๐๙.๓๓; -พูด 
พอประมาณ, ๐๑.๓๐ 

พูดอยางดี, ๐๗.๔๗ 
เพิ่มทวี, ๐๖.๐๕ 
เพิ่มพูน, ๐๙.๐๕; ๑๐.๒๕; ๑๘.๑๙ 
เพียรทํากิจ, ๐๗.๓๙ 
เพียรพยายาม, ๐๑.๑๒; ๐๗.๔๖ 

เพื่อน, ๐๙.๑๙; ๐๙.๒๐ เปนเพื่อน, 
๐๙.๑๙ เพื่อนแท, ๐๙.๒๐ สหาย 
, ๐๘.๐๙; ๐๘.๑๒; ๐๘.๑๔; 
๐๙.๒๐; ๐๙.๒๑; ๐๙.๓๖; 
๐๙.๓๗; ๐๙.๓๘ 

แพ, ๐๒.๒๒ 
ไพบูลย, ๐๗.๔๗ 
ไพเราะ, ๑๗.๐๘ วาจาไพเราะ, 
๑๗.๐๘ 

ฟนเฝอ, ๑๗.๑๐ 
ฟากมหาสมุทร, ๐๙.๑๒ 
ไฟ, ๐๕.๑๓; ๐๖.๐๒; ๑๕.๑๐ 
ไฟที่สองทาง, ๐๕.๑๓ 
ไฟไหม, ๑๕.๑๐ 

ภรรยา, ๐๘.๐๙ 
ภัย, ๐๑.๓๔; ๐๗.๑๕; ๐๘.๑๖; 
๐๙.๓๔; ๑๒.๑๘; ๑๒.๒๕; 
๑๒.๒๘; ๑๕.๐๖; -ภัยที่เกิดข้ึน 
ภายใน, ๑๕.๐๖; -ภัยที่ยังไม 
มาถึง, ๐๗.๑๕; ๑๒.๒๘ 

ภัยเวร, ๐๑.๓๔ 
ภายนอก, ๐๒.๑๒ 
ภายใน, ๐๗.๔๔; ๐๙.๐๔; ๐๕.๐๖



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดัชนี 

๒๐๑ 

ภายหลัง, ๐๒.๑๑; ๐๗.๓๖; 
๐๗.๔๕; ๑๒.๓๑; ๑๓.๐๕; 
๑๓.๑๗; ๑๓.๑๘; ๑๓.๒๖; 
๑๕.๑๐ 

ภาระ, ๑๑.๐๕; ๑๒.๒๔; 
ภาษิต, ๐๕.๒๘; ๑๕.๑๓; ๑๕.๑๔ 
โภคะ, ๐๖.๑๔ 
โภคทรัพย, ๐๑.๐๘; ๑๐.๒๖; 
๑๒.๑๘; ๑๒.๒๕ 

มงคล, ๐๖.๑๙; ๐๗.๓๑; ๑๕.๑๕ 
มนุษย, ๐๑.๐๒; ๐๑.๐๓; ๐๑.๑๙; 
๐๔.๐๕; ๐๔.๒๐; ๐๘.๐๗; 
๑๒.๑๐; ๑๘.๒๗; ๑๙.๐๑; 
๑๙.๐๓ 

มฤตยู, ๑๘.๒๖ 
มลทิน, ๐๑.๒๑; ๐๔.๐๑ 
มอง, ๐๒.๓๕; ๐๕.๐๙; ๐๕.๑๒; 
๐๕.๒๕; ๐๙.๑๕; ๑๒.๑๔; 
๑๕.๐๓; ๑๕.๐๗; ๑๙.๑๑ 

มั่งม,ี ๑๐.๒๐ 
มัจจุราช, ๑๘.๐๙; ๑๘.๑๗; 
๑๘.๒๒ 

มั่นคง, ๐๑.๑๒; ๐๗.๑๐; ๑๒.๐๙ 
มัยหกะ, นก, ๑๐.๑๔ 
มั่วสุม, ๐๖.๑๖ 

มัวหมอง, ๐๒.๓๑ 
มัวเมา, ๐๕.๐๘; ๑๒.๒๑ 
มาร, ๐๓.๑๒ 
มารดา, ๐๓.๑๔; ๐๘.๐๑; ๐๘.๐๒; 
๐๘.๐๓; ๐๘.๐๔; ๐๘.๑๐; 
๑๐.๑๙; ๑๕.๐๙; ๑๖.๐๘ 

มารดาบิดา, ๐๓.๑๔; ๐๘.๐๑; 
๐๘.๐๒; ๐๘.๐๓; ๑๐.๑๙ 

มิตร,  ๐๘.๑๐; ๐๘.๑๒; ๐๘.๑๓; 
๐๘.๑๔; ๐๘.๑๖; ๐๘.๑๗; 
๐๙.๐๓; ๐๙.๑๗; ๐๙.๑๘; 
๐๙.๓๕; ๐๙.๓๙; ๑๑.๐๔; 
๑๓.๐๒; ๑๖.๐๓; ๑๙.๐๘ 

มิตรชนิดเจาสําราญ, ๑๙.๐๘ 
มิตรภาพ, ๑๑.๐๔ 
มีคา, ๐๑.๑๓; ๑๓.๔๐ 
มีชัย, ๐๗.๔๗ 
มีทรัพย, ๐๕.๒๑; ๑๐.๒๐ 
มีสติ, ๐๙.๓๗; ๑๕.๑๗; ๑๖.๐๕; 
๑๖.๐๖; ๑๖.๐๗ 

มืด, ๐๔.๑๘; ๑๕.๐๓ 
เมตตา, ๑๒.๐๙; ๑๘.๑๒ 
เมา, ๐๑.๐๙; ๐๕.๐๘; ๑๒.๒๑; - 
มัวเมา, ๐๕.๐๘; ๑๒.๒๑ 

แม, ๐๘.๐๖; ๐๘.๑๐; ๑๘.๒๗ 
แมนํ้า, ๑๘.๒๗



อมฤตพจนา ดัชนี 

๒๐๒ 

โมหะ, ๑๕.๐๘ 
ไมดี, ๐๑.๐๗; ๐๑.๑๒; ๐๑.๒๕; 
๐๒.๑๘; ๐๒.๒๒; ๑๓.๑๗; 
๑๓.๑๙; ๑๓.๒๖ 

ไมตาย, ๐๗.๑๖; ๐๗.๑๘; ๑๐.๒๓; 
๑๖.๐๑ 

ไมทํา, ๐๒.๑๔; ๐๒.๓๕; ๑๓.๑๖; 
๑๓.๒๗; ๑๓.๒๘; ๑๓.๓๐; 
๑๗.๐๑; ๑๗.๐๖ 

ไมพรั่น, ๐๗.๔๙ 
ไมเหลิงลอย, ๐๑.๐๘ 

ยกยอง, ๐๑.๑๓; ๑๒.๑๗ 
ยถากรรม, ๑๘.๒๒ 
ยศ, ๐๑.๐๙; ๐๑.๒๘; ๐๕.๑๒; 
๐๖.๐๙; ๑๙.๐๑ 

ยอดเย่ียม,๐๒.๒๔; ๑๐.๑๓; 
๑๑.๐๕ 

ยอดสหาย, ๐๘.๐๙ 
ยังชีพ, ๐๒.๓๓ 
ยอหยอน, ๐๗.๐๖ 
ยาก, ๐๑.๑๐; ๐๒.๐๓; ๐๒.๐๔; 
๐๒.๑๘; ๐๒.๒๙; ๐๓.๐๓; 
๐๓.๐๔; ๐๔.๐๙; ๑๓.๒๐; 
๑๓.๒๒; ๑๕.๐๘; ๑๕.๑๖ 

ยานพาหนะ, ๑๐.๒๒ 

ยามมีทุกขภัยถึงชีวิต, ๐๘.๑๖ 
เยอหย่ิง, ๐๗.๔๘ 
ไยดี, ๐๙.๓๐ 

รวงโรย, ๑๘.๐๕ 
รวงหลน, ๑๘.๑๔ 
รวมกัน, ๐๘.๑๔ 
รวมใจ, ๑๙.๐๙ 
รส, ๐๙.๑๓; ๐๙.๑๔; ๑๖.๐๒ รสดี, 
๑๖.๐๒ ประดารส, ๑๖.๐๒; -รส 
แกง, รู, ๐๙.๑๓; ๐๙.๑๔ 

รองไห, ๑๘.๑๓; ๑๘.๑๘; ๑๘.๑๙ 
รอบคอบ, ๐๗.๔๗ 
รอน, ๐๓.๐๕; ๐๗.๓๔; ๐๗.๓๖; 
๐๗.๓๘; ๐๗.๔๕; ๐๗.๔๙; 
๑๐.๐๓; ๑๒.๐๕; ๑๒.๓๑; 
๑๓.๑๔; ๑๓.๑๗; ๑๓.๑๘; 
๑๕.๑๐; ๑๙.๐๙; ๑๙.๑๑ 

รอนใจ, ๐๗.๔๕; ๑๓.๑๗; ๑๓.๑๘ 
รอบคอบ, ๐๗.๔๗ 
รอยป, ๐๑.๑๒; ๐๑.๑๓; ๐๕.๒๘ 
ระงับ, ๑๐.๐๗; ๑๒.๒๐; ๑๕.๑๗ 
ระเบียบวินัย, ๐๔.๐๖ 
ระลึก, ๐๘.๑๖ 
ระแวง, ๐๗.๑๔; ๐๙.๐๕; ๑๒.๒๙



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดัชนี 

๒๐๓ 

รัก, ๐๑.๐๖; ๐๒.๐๗; ๐๒.๐๘; 
๐๒.๐๙; ๐๒.๑๐; ๐๒.๑๒; 
๐๒.๑๓; ๐๒.๒๐; ๐๒.๒๑; 
๐๓.๐๓; ๐๓.๐๘; ๐๓.๐๙; 
๐๖.๐๕; ๐๖.๑๓; ๐๘.๐๔; 
๐๘.๐๕; ๐๙.๑๒; ๐๙.๑๖; 
๐๙.๒๙; ๑๐.๐๑; ๑๐.๐๒; 
๑๐.๑๒; ๑๒.๒๗; ๑๓.๓๑; 
๑๓.๓๘; ๑๘.๒๔; ๑๙.๐๒ 

รัก (สิ่งที่รัก), ๐๒.๒๐; ๐๒.๒๑; 
๑๙.๐๒ -ไมรัก, ๑๙.๐๒ 

รักใคร, ๑๘.๒๔ 
รักตน, ๐๒.๐๗; ๑๐.๐๑ 
รักษา, ๐๒.๑๐; ๐๒.๑๒; ๐๒.๑๓; 
๐๓.๐๓; ๐๓.๐๘; ๐๓.๐๙; 
๐๖.๐๕; ๐๖.๑๓; ๑๒.๒๗; 
๑๓.๓๑; ๑๓.๓๘ 

รังเกียจ, ๐๖.๐๙ 
รัฐ, ๑๒.๐๔; ๑๒.๐๗; ๑๒.๑๐; 
๑๒.๒๔; ๑๒.๒๕ 

รางกาย, ๐๑.๑๙; ๑๘.๑๙; ๑๘.๒๐ 
ราคะ, ๐๕.๐๘ 
ราชการ, ๐๖.๑๗; ๐๖.๑๘; ๑๐.๑๔; 
๑๒.๒๗ 

ราชา, ๐๑.๐๗; ๑๒.๐๔; ๑๒.๐๘; 
๑๒.๐๙; ๑๒.๑๐ 

รายแรง, ๐๑.๐๖ 
รําพัน, ๑๐.๑๔; ๑๘.๒๐; ๑๘.๒๓ 
รําพึง, ๐๗.๒๓; ๑๐.๑๔ 
รํ่าไรรําพัน, ๑๘.๒๐; ๑๘.๒๓ 
รีบทําความเพียร, ๐๗.๒๕ 
รีบรอน, ๐๗.๓๘ 
ร่ืนรมย, ๑๙.๑๖ 
รุงเรือง, ๐๒.๐๖; ๐๔.๑๘ 
รุงอรุณ, ๐๗.๓๑ 
รู, ๐๑.๒๔; ๐๒.๐๔; ๐๒.๐๙; 
๐๒.๑๗; ๐๓.๑๒; ๐๔.๐๑; 
๐๔.๑๐; ๐๔.๑๒; ๐๔.๑๕; 
๐๔.๑๙; ๐๔.๒๐; ๐๕.๑๖; 
๐๕.๑๗; ๐๕.๒๘; ๐๖.๑๗; 
๐๗.๐๗; ๐๗.๒๓; ๐๗.๒๖; 
๐๗.๔๗; ๐๗.๔๘; ๐๙.๐๑; 
๐๙.๑๓; ๐๙.๑๔; ๑๑.๐๔; 
๑๒.๓๑; ๑๕.๐๖; ๑๕.๑๗; 
๑๘.๑๓; ๑๙.๐๙ 

รูจักประโยชน, ๐๗.๔๘ 
รูแจง, ๐๙.๑๓ 
รูธรรม, ๐๙.๑๔ 
รูปกาย, ๐๘.๐๕ 
รูประมาณ, ๐๗.๔๗ 
เรง, ๐๗.๔๐



อมฤตพจนา ดัชนี 

๒๐๔ 

เรียน, ๐๔.๐๗; ๐๔.๑๐; ๐๔.๑๕; 
๐๔.๑๗; ๐๔.๑๙; ๐๕.๑๐ 

เรียนสดับ, ๐๔.๑๙ 
เรียบรอย, ๐๖.๑๘ 
โรยรารวงหาย, ๐๔.๐๓ 

ฤกษ, ๐๗.๓๑; ๐๗.๓๒ 

ลงโทษ, ๑๒.๑๒ 
ลงมือทํา, ๐๗.๐๗ 
ลดละ, ๐๗.๑๑ 
ลม, ๐๗.๔๙; ๐๘.๑๘ 
ลมแดด, ๐๗.๔๙ 
ลวงเกิน, ๑๑.๐๕ 
ลวงทุกข, ๐๗.๐๘ 
ลวงไป, ๐๗.๓๐; ๑๘.๐๒; ๑๘.๐๔ 
ลวงละเมิด, ๑๑.๐๔ 
ละลาย, ๐๗.๒๓ 
ละเลย, ๐๒.๒๐; ๐๕.๒๖ 
ละหอย, ๐๗.๒๒; ๑๙.๑๐ 
ละเอียดออน, ๐๓.๐๔; ๐๕.๑๒ 
ลับ, ๐๒.๑๖; ๑๘.๑๘; ๑๘.๒๓ 
ลาชา, ๐๗.๓๙ 
ลาหลัง, ๐๗.๓๙ 
ลาภ, ๐๔.๑๖; ๐๖.๐๙; ๑๙.๐๑ 
ล้ิน, ๐๙.๑๔ 

ลูก, ๐๗.๔๕; ๐๘.๐๖; ๐๘.๐๗; 
๑๙.๐๗ 

ลูกผูชาย, ๐๗.๔๕ 
เลว (คน), ๐๑.๑๔; ๐๙.๒๓; 
๐๙.๒๗; ๐๙.๓๕ 

เลวราย, ๐๓.๑๓ 
เลาเรียน, ๐๔.๐๗; ๐๔.๑๗; 
๐๕.๑๐ 

เลิกละ, ๐๑.๒๓ 
เล้ียงชีพ, ๐๖.๐๕; ๐๖.๐๗; ๐๖.๐๙ 
เล้ียงดู, ๑๐.๑๙ 
โลก, ๐๑.๓๐; ๐๒.๑๖; ๐๓.๐๒; 
๐๕.๐๑; ๐๘.๐๔; ๐๘.๐๕; 
๐๙.๐๔; ๑๐.๐๗; ๑๐.๑๔; 
๑๒.๐๑; ๑๓.๐๕; ๑๓.๐๖; 
๑๓.๒๓; ๑๕.๐๕; ๑๖.๐๕; 
๑๗.๐๖; ๑๘.๒๖; ๑๘.๓๐; 
๑๙.๑๑; ๑๙.๑๖; -ในโลก, 
๐๑.๓๐; ๐๒.๑๖; ๐๕.๐๑; 
๐๘.๐๔; ๐๘.๐๕; ๐๙.๐๔; 
๑๐.๐๗; ๑๐.๑๔; ๑๒.๐๑; 
๑๕.๐๕; ๑๖.๐๕; ๑๙.๑๑; 
๑๙.๑๖; -โลกน้ี, ๑๐.๐๗; 
๑๐.๑๔; ๑๖.๐๕ 

โลภ, ๑๕.๐๓



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ดัชนี 

๒๐๕ 

วัน, ๐๑.๑๒; ๐๑.๓๒; ๐๔.๑๕; 
๐๗.๒๕; ๐๗.๒๖; ๐๗.๒๘; 
๐๗.๒๙; ๐๗.๓๐; ๐๗.๔๘; 
๐๗.๔๙; ๑๐.๒๕; ๑๒.๒๗; 
๑๖.๐๗; ๑๘.๐๑; ๑๘.๐๒; 
๑๘.๐๓; ๑๘.๐๔; ๑๘.๒๕; 
๑๙.๐๓; ๑๙.๑๑ 

วันคืน, ๐๗.๓๐; ๑๘.๐๒; ๑๘.๐๔; 
๑๘.๒๕ 

วันน้ี, ๐๗.๒๕; ๐๗.๔๘ 
วันพรุง, ๐๗.๒๖ 
วัย, ๐๑.๒๐; ๐๑.๑๙; ๑๘.๐๑; 
๐๘.๐๔; ๑๘.๑๑; ๑๘.๑๒; 
๑๘.๒๗; -วัยหนุมวัยสาว, 
๑๐.๑๙ 

วาจา, ๑๔.๐๔; ๑๕.๑๓; ๑๕.๑๔; 
๑๕.๑๕; ๑๖.๐๑; ๑๗.๐๓; 
๑๗.๐๘; ๑๗.๐๙; ๑๗.๑๐; 
๑๙.๐๙ 

วาจาสละสลวย, ๑๙.๐๙ 
วิญูชน, ๐๑.๓๒; ๐๑.๓๓; 
๐๙.๑๔ 

วิจัย, ๐๕.๒๔ 
วิชชา, ๐๔.๐๒ 
วิชา, ๑๔.๐๖ 
วิถีทาง, ๑๘.๑๓ 

วิธีการ, ๐๗.๓๔ 
วิบัติ, ๐๔.๐๘ 
วิทยา, ๐๔.๐๙; ๐๔.๑๐; ๐๔.๑๔; 
๐๔.๑๗ 

วิวาท, ๑๑.๐๖ 
วุนวาย, ๑๙.๑๓ 
เวร, ๐๑.๓๔; ๐๓.๑๓; ๑๐.๐๗; 
๑๑.๐๖; ๑๒.๑๑; -ความสงบเวร, 
๑๑.๐๖ 

ศรัทธา, ๑๖.๐๓; ๑๖.๐๔ 
ศัตรู, ๐๙.๐๓; ๐๙.๐๙; ๐๙.๓๙; 
๑๒.๓๑; ๑๔.๐๒; ๑๙.๐๗ 

ศิลปวิทยา, ๐๔.๐๙; ๐๔.๑๔ 
ศีล, ๐๔.๑๘; ๑๔.๐๖; ๑๖.๐๘; 
๑๖.๐๙; ๑๖.๑๐ 

ศึกษา, ๐๔.๐๖; ๐๔.๑๓; ๐๔.๑๖ 
เศราหมอง, ๐๒.๑๔; ๐๓.๑๐; 
๐๓.๑๑ 

โศก, ๑๐.๑๓; ๑๐.๑๕; ๑๘.๐๙; 
๑๘.๑๒; ๑๘.๑๓; ๑๘.๑๘; 
๑๘.๑๙; ๑๘.๒๐; ๑๘.๒๑; 
๑๙.๐๑; ๑๙.๐๖; ๑๙.๐๗; 
๑๙.๑๔ 

สงคราม, ๐๒.๒๔; ๑๕.๑๖



อมฤตพจนา ดัชนี 

๒๐๖ 

สงบ, ๐๑.๑๑; ๐๑.๒๓; ๐๗.๑๓; 
๐๙.๓๓; ๑๑.๐๖; ๑๓.๓๖; 
๑๘.๑๙; -สงบเสงี่ยม, ๐๙.๓๓ 

สงบใจ, ๐๗.๑๓ 
สงสัย, ๑๐.๒๒; ๑๘.๑๒ 
สดับ, ๐๔.๑๙; ๑๒.๒๖; ๑๘.๒๓ 
สตรี, ๐๑.๒๖; ๐๑.๒๗; ๐๖.๑๔ 
สติ, ๐๙.๓๗; ๑๕.๑๗; ๑๖.๐๕; 
๑๖.๐๖; ๑๖.๐๗ 

สถาน, ๐๑.๒๖; ๐๑.๒๗; ๑๒.๑๙ 
สนทนา, ๐๕.๑๖; ๑๙.๐๓ 
สนทนาถกเถียง, ๑๙.๐๓ 
สบาย, ๑๒.๐๙; ๑๘.๑๙; ๑๙.๑๑ 
สภา, ๐๑.๑๕ 
สมณะ, ๐๑.๒๓ 
สมควร, ๐๒.๓๑ 
สมบัต,ิ ๐๑.๑๐; ๐๖.๐๕; ๑๔.๐๓; 
๑๔.๐๔ 

สมหมาย, ๐๑.๐๘; ๐๗.๐๒; 
๐๗.๔๑ 

สมาคม, ๐๙.๐๑; ๐๙.๑๐; ๐๙.๒๒ 
สม่ําเสมอ, ๐๑.๑๓ 
สรรเสริญ,  ๐๑.๐๔;  ๐๑.๓๑; 
๐๑.๓๒;  ๐๑.๓๓;  ๑๐.๒๔; 
๑๐.๒๙; ๑๗.๐๕; ๑๙.๐๑ 

สราง,  ๐๖.๐๓;  ๑๐.๒๕;  ๑๓.๐๓; 
๑๓.๐๔;  ๑๓.๐๗;  ๑๓.๐๘; 
๑๓.๐๙ 

สละ, ๑๓.๓๘; ๑๙.๐๙ 
สลัด, ๐๑.๒๑; ๑๘.๒๑ 
สวน, ๑๐.๒๕ 
สวมใส, ๐๑.๒๓ 
สวางไสว, ๐๔.๑๘ 
สหาย, ๐๘.๐๙; ๐๘.๑๒; ๐๘.๑๔; 
๐๙.๒๐; ๐๙.๒๑; ๐๙.๓๖; 
๐๙.๓๗; ๐๙.๓๘ 

สอดสอง, ๐๖.๑๘ 
สะพาน, ๑๐.๒๕ 
สะอาด, ๐๙.๐๔; ๑๗.๐๗ 
สักการะ, ๑๒.๓๐ 
สังขาร, ๑๘.๑๐ 
สังหาร, ๑๐.๐๒ 
สั่งสม, ๑๓.๐๔ 
สั่งสอน, ๑๐.๒๓; ๑๒.๑๑ 
สัจจะ, ๐๑.๒๑; ๑๖.๐๒ 
สัจธรรม, ๑๗.๐๖ 
สัญญมะ, ๐๑.๒๑ 
สัตบุรุษ, ๐๑.๑๕; ๐๑.๑๖; ๐๑.๑๗; 
๐๘.๑๖; ๐๙.๑๖; ๑๑.๐๖ 

สัตว, ๐๑.๐๑; ๐๑.๒๓; ๑๐.๐๒; 
๑๐.๑๘; ๑๓.๒๓; ๑๓.๒๔;
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๒๐๗ 

๑๘.๐๕; ๑๘.๐๘; ๑๘.๑๐; 
๑๘.๑๒; ๑๘.๑๔; ๑๘.๑๖; 
๑๘.๒๒; ๑๘.๒๖; ๑๙.๑๑ 

สัตวราย, ๑๙.๑๑ 
สันติ, ๐๔.๑๗ 
สับสน, ๐๖.๑๙ 
สัมฤทธิ์ผล, ๐๗.๓๓; ๐๘.๑๗ 
สาธุชน, ๑๘.๒๓ 
สามัคค,ี ๑๑.๐๒; ๑๑.๐๗ 
สารภาพ, ๑๑.๐๔ 
สําคัญ, ๐๑.๒๔; ๐๒.๒๑; ๑๒.๑๔; 
๑๒.๑๕; -สําคัญตน, ๐๑.๒๔; 
๑๒.๑๕ 

สํารวม, ๐๑.๐๗ 
สําเร็จ, ๐๔.๑๗; ๐๖.๑๔; ๐๗.๐๑; 
๐๗.๐๒; ๐๗.๒๑; ๐๗.๓๕; 
๐๗.๔๐; ๐๗.๔๒; ๐๗.๔๗; 
๑๓.๓๗ 

สิ่งที่รัก, ๐๒.๒๐; ๐๒.๒๑; ๑๙.๐๒ 
สิ้นชีพ, ๑๓.๑๒ 
สิ้นทรัพย, ๐๕.๒๐ 
สินธพ, ๐๔.๐๔ 
สิ้นหวัง, ๐๗.๐๔ 
สิริโชค, ๐๗.๔๙ 
สุกร, ๑๑.๐๓ 

สุข, ๐๑.๑๘; ๐๓.๐๗; ๐๔.๑๙; 
๐๕.๑๑; ๐๗.๐๔; ๐๗.๐๕; 
๐๗.๓๓; ๐๗.๔๑; ๐๘.๐๔; 
๐๘.๐๕; ๐๘.๑๕; ๐๙.๑๐; 
๐๙.๓๖; ๑๐.๑๐; ๑๐.๑๖; 
๑๐.๒๘; ๑๑.๐๑; ๑๑.๐๒; 
๑๒.๐๓; ๑๒.๐๕; ๑๒.๐๖; 
๑๒.๐๙; ๑๒.๑๐; ๑๓.๐๙; 
๑๓.๑๐; ๑๓.๑๒; ๑๓.๒๘; 
๑๓.๓๒; ๑๓.๓๓; ๑๓.๓๔; 
๑๓.๓๕; ๑๕.๑๒; ๑๖.๐๔; 
๑๗.๐๕; ๑๙.๐๑; ๑๙.๐๒; 
๑๙.๐๖; ๑๙.๑๒; ๑๙.๑๕; -เปน 
สุข, ๐๙.๑๐; ๑๒.๐๓; ๑๒.๐๙; 
๑๒.๑๐; ๑๓.๓๓; ๑๓.๓๔; 
๑๕.๑๒; ๑๙.๐๒; -พบสุข, 
๑๗.๐๕; -แสวงสุข, ๑๒.๐๖ 

สุคติ, ๐๓.๑๑ 
สุภาษิต, ๑๕.๑๓; ๑๕.๑๔ 
สูงสุด, ๐๖.๑๙ 
สูญเสีย, ๐๑.๐๘; ๐๗.๔๙; ๑๒.๐๗ 
เสวนา, ๐๙.๐๘ 
เสีย, ๐๑.๐๕; ๐๑.๐๘; ๐๑.๐๙; 
๐๒.๑๓; ๐๒.๑๙; ๐๒.๒๐; 
๐๕.๑๓; ๐๖.๑๒; ๐๗.๒๕; 
๐๗.๒๗; ๐๗.๔๔; ๐๗.๔๙;



อมฤตพจนา ดัชนี 

๒๐๘ 

๐๙.๐๕; ๐๙.๑๕; ๑๒.๐๗; 
๑๓.๒๗; ๑๕.๐๒; ๑๗.๐๖; 
๑๘.๒๓; ๑๙.๐๗; ๑๙.๑๑ 

เสียบแทง, ๑๙.๐๗ 
เสื่อม, ๐๖.๑๖; ๐๙.๐๕; ๑๐.๑๙; 
๑๐.๒๐; ๑๑.๐๔; ๑๒.๒๒; 
๑๒.๒๓; ๑๘.๐๕; ๑๘.๑๑; 
๑๘.๑๒; ๑๙.๐๑ 

เสื่อมคลาย, ๑๑.๐๔ 
เสื่อมสิ้น, ๑๘.๑๒ 
เสื่อมเสีย, ๐๙.๐๕ 
แส, ๐๒.๓๕; 
แสหา, ๑๒.๑๘ 
แสงสวาง, ๐๕.๐๒ 
แสดง, ๐๑.๑๘; ๐๙.๐๔ 
แสนยาก, ๐๓.๐๔ 
ใสใจ, ๐๒.๓๕ 

หงอม, ๐๑.๒๐ 
หดหาย,๐๗.๒๓ 
หนักแนน, ๐๑.๐๖ 
หนาที่,  ๐๒.๓๕; ๐๖.๑๘; ๐๗.๑๒; 
๐๗.๔๔; ๐๗.๔๕; ๑๘.๒๘ 

หนาย, ๐๙.๒๙ 
หนาว, ๐๗.๔๙ 
หนุมแนน, ๐๕.๑๘ 

หมิ่น, ๐๑.๓๔; ๐๒.๑๙; ๑๓.๐๓ 
หมอ, ๐๑.๑๑; ๑๓.๐๓ 
หมักหมม, ๐๗.๔๔ 
หมางเมิน, ๐๙.๑๑ 
หมูคณะ, ๑๒.๓๔ 
หมูชน, ๑๑.๐๑; ๑๒.๓๕ 
หมูมนุษย, ๐๑.๑๙; ๐๔.๐๕; 
๐๔.๒๐; ๐๘.๐๗; ๑๒.๑๐; 
๑๙.๐๑ 

หยอนความเพียร, ๐๑.๑๒ 
หย่ังเห็น, ๐๑.๒๖ 
หลงใหล, ๐๕.๑๒ 
หลักยึดเหน่ียว, ๐๒.๐๑ 
หลุด, ๑๗.๑๑ 
หวงนํ้า, ๐๑.๑๑ 
หวงแหนทรัพย, ๑๐.๑๔ 
หวงอันตราย, ๐๗.๓๙ 
หวนละหอย, ๑๙.๑๐ 
หวัง, ๐๓.๑๐; ๐๓.๑๑; ๐๗.๐๓; 
๐๗.๐๔; ๐๗.๒๒; ๐๗.๒๓; 
๐๗.๓๕; ๑๙.๐๘ 

หวังดี,๑๙.๐๘ 
หวั่น, ๑๐.๐๒; ๑๒.๑๔; ๑๘.๑๔; 
๑๘.๒๙; ๑๙.๑๑; -หวั่นเกรง, 
๑๒.๑๔; ๑๘.๒๙ 

หวยนํ้า, ๐๑.๑๑
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๒๐๙ 

หวาดหวั่น, ๑๐.๐๒; ๑๙.๑๑ 
หาไดยาก, ๐๑.๑๐; ๐๒.๐๓ 
หาทรัพย, ๐๖.๐๑; ๐๖.๐๖ 
หามปราม, ๐๙.๑๖ 
หาเล้ียงชีพ, ๐๖.๐๗ 
เหตุผล, ๐๕.๑๒ 
เห็น, ๐๑.๐๒; ๐๑.๒๖; ๐๒.๒๙; 
๐๓.๐๔; ๐๕.๐๙; ๐๕.๑๒; ๐๕; 
๒๕; ๐๗.๐๓; ๐๘.๑๕; ๐๙.๐๒; 
๐๙.๑๕; ๐๙.๓๓; ๑๒.๑๙; 
๑๒.๒๖; ๑๓.๑๓; ๑๓.๓๕; 
๑๓.๓๘; ๑๔.๐๑; ๐๕.๐๓; 
๐๕.๐๗; ๑๘.๑๕; ๑๘.๒๓; 
๑๘.๒๔; ๑๙.๐๓; ๑๙.๑๑; -เห็น 
แกตัว, ๐๙.๓๓ 

เห็นไดแสนยาก, ๐๓.๐๔ 
เหม็น, ๑๙.๐๗ 
เหยียดหยาม, ๑๒.๑๔ 
เหลาชน, ๐๒.๒๔; ๑๒.๐๕ 
แหลงนํ้า, ๑๐.๒๕ 
ใหญโต, ๐๑.๑๙; ๑๘.๑๘; 
ให, ๐๑.๐๒; ๐๑.๐๓; ๐๑.๐๔; 
๐๑.๐๙; ๐๑.๒๒; ๐๑.๓๕; 
๐๒.๑๐; ๐๒.๑๓; ๐๒.๑๕; 
๐๒.๒๑; ๐๒.๓๑; ๐๒.๓๖; 
๐๓.๐๖; ๐๓.๐๗; ๐๓.๑๔; 

๐๔.๑๐; ๐๔.๑๔; ๐๔.๑๙; 
๐๕.๑๘; ๐๕.๒๔; ๐๖.๐๒; 
๐๖.๐๕; ๐๖.๑๑; ๐๖.๑๒; 
๐๖.๑๘; ๐๗.๐๙; ๐๗.๑๐; 
๐๗.๒๑; ๐๗.๒๓; ๐๗.๒๔; 
๐๗.๒๗; ๐๗.๒๘; ๐๗.๓๓; 
๐๗.๓๖; ๐๗.๓๘; ๐๗.๔๖; 
๐๗.๔๙; ๐๘.๑๕; ๐๘.๑๘; 
๐๙.๒๒; ๐๙.๒๗; ๐๙.๓๖; 
๑๐.๐๒; ๑๐.๑๐; ๑๐.๑๑; 
๑๐.๑๒; ๑๐.๑๕; ๑๐.๒๑; 
๑๐.๒๒; ๑๐.๒๓; ๑๐.๒๔; 
๑๐.๒๕; ; ๑๐.๒๗; ๑๐.๒๘; 
๑๐.๓๐; ๑๐.๓๑; ๑๑.๐๑; 
๑๑.๐๒; ๑๑.๐๕; ๑๒.๐๕; 
๑๒.๑๒; ๑๒.๑๕; ๑๒.๒๐; 
๑๓.๐๕; ๑๓.๐๖; ๑๓.๐๗; 
๑๓.๐๙; ๑๓.๑๒; ๑๓.๒๔; 
๑๓.๒๘; ๑๓.๓๐; ๑๖.๐๔; 
๑๖.๐๕; ๑๖.๐๘; ๑๗.๐๔; 
๑๗.๐๙; ๑๘.๑๙; ๑๘.๒๓; 
๑๙.๑๑; ๑๙.๑๖; -ใหดวย 
พิจารณา, ๑๐.๒๔; -ใหปน, 
๑๐.๒๑; -ใหไป, ๑๐.๑๑ 

ไหลทวน, ๑๘.๒๗
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๒๑๐ 

อธรรม, ๐๖.๐๙; ๑๒.๑๐ 
อนาคต, ๐๗.๒๒; ๐๗.๒๔; ๑๙.๐๖ 
อนารยชน, ๑๒.๑๑ 
อนุชาต, ๐๘.๐๘ 
อบรม, ๐๑.๑๓; ๐๑.๒๓; ๐๔.๑๗ 
อภิชาต, ๐๘.๐๘ 
อยูกิน, ๐๙.๓๐ 
อยูดวยกัน, ๐๙.๒๙ 
อยูยาก, ๐๔.๐๙ 
อยูรวม, ๐๘.๑๔; ๐๙.๐๙; ๐๙.๑๐ 
อยูหาง, ๐๙.๑๒ 
อรรถ, ๐๕.๒๕ 
อวชาตบุตร, ๐๘.๐๘ 
อวัยวะ, ๑๓.๓๘ 
อวิชชา, ๐๔.๐๓ 
อสัตบุรุษ, ๐๙.๑๖ 
อหิงสา, ๐๑.๒๑ 
ออกผล, ๑๐.๒๘ 
ออน, ๐๑.๓๔; ๐๓.๐๔; ๐๕.๑๒; 
๐๗.๓๖; ๑๙.๐๓; ๐๙.๑๐ 

ออนปญญา, ๐๔.๐๘; ๐๗.๓๖; 
๑๙.๐๓; ๑๙.๑๐ 

อัศจรรย, ๑๖.๑๐ 
อัสดร, ๐๔.๐๔ 
อาการ, ๐๑.๑๘ 
อากาศ, ๑๘.๑๓; 

อาจาระ, ๐๔.๑๘ 
อาชญา, ๑๐.๐๒ 
อาชาไนย, ๐๔.๐๔ 
อาธรรม, ๑๒.๒๗ 
อาภรณ, ๐๑.๒๓; ๑๖.๐๙ 
อายุ, ๑๘.๑๐; ๑๘.๒๕; ๑๘.๒๗; 
อารมณ, ๐๓.๐๔; 
อารยชน, ๑๒.๑๑ 
อารยธรรม, ๑๙.๐๓ 
อาศัย, ๐๒.๓๓; ๑๐.๒๒; ๑๐.๒๕; 
๑๔.๐๓; ๑๖.๐๘ 

อาหาร, ๐๑.๒๒; ๐๖.๑๑; ๐๗.๓๘; 
๑๐.๒๒; ๑๙.๐๗; 

อาหุไนยบุคคล, ๐๘.๐๓ 
อํานาจ, ๐๓.๐๕; ๐๕.๑๕; ๑๒.๐๑; 
๑๒.๐๒; ๑๒.๐๗; ๑๒.๑๕; 
๑๒.๓๑; ๑๒.๓๔; ๑๘.๐๙; 
๑๘.๒๑; ๑๘.๒๒ 

อิ่ม, ๐๕.๑๔; ๐๕.๑๕; ๑๓.๓๔; 
๑๕.๐๕; -ความอิ่ม, ๐๕.๑๔; 
๑๕.๐๕; -อิ่มใจ, ๑๓.๓๔ 

อิสรภาพ, ๑๒.๐๑; ๑๒.๐๓ 
อุบัติ, ๐๖.๑๕ 
อุดม, ๑๔.๐๖; ๑๕.๑๕ 
เอื้อเอ็นดู, ๑๘.๑๒ 
โอกาส,๐๗.๒๗
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